Informativo Digital do Curso de Fonoaudiologia da UFES

Edição 6 — Ano 1 — Outubro de 2010.

GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA
Departamento Educação Integrada em Saúde
Centro de Ciências da Saúde
UFES

Interesses especiais:
Nossa Sexta Edição do Infor‐
mativo do Curso de Fonoaudi‐
ologia trazemos depoimentos
e entrevistas sobre a participa‐
ção de alunos de graduação
em eventos da área..
Sabemos que a participação
de atividades científica fortale‐
ce a construção do conheci‐
mento do aluno mesmo em
estágios iniciais da sua gradua‐
ção.
Boa Leitura!

Nesta edição:
Sobre Fonoaudiologia
“Participação em Congres‐
sos e Eventos de Fonoaudi‐
ologia”
Fono.net:
Links e sites relacionados à Fono‐
audiologia

CONGRESSOS, EVENTOS ‐ ATIVIDADES QUE VALEM A PENA!
Nos dias 22 a 25 de Setembro de 2010 aconteceu o
18º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia - Exercício Profissional: Bases Teóricas, Avanço e Realidade Nacional em Curitiba, PR. Tivemos participãção
dos alunos do curso de Fonoaudiologia que ficaram
bastante entusiasmados com as aulas e contatos com
palestrantes. Veja abaixo a entrevista dada pela
Presidente da SBFa - Profa Dra Mara Behlau ao
nosso aluno Valdeson de Almeida Sales.
“Um acadêmico que frequenta um congresso tem uma
visão mais clara de como está a profissão e sobre
quais são os avanços recentes. Além disso, ele poderá falar com os mais importantes especialistas na
área, o que pode contribuir para que ele analise, com
mais dados, quais os diversos caminhos que poderá
trilhar em sua carreira. O contato com as questões
profissionais, nas mesas do Conselho de Fonoaudiologia também contribui para que ele adentre no mundo profissional. Um abraço e sucesso.”
A Profa Dra. Haydée Fiszbein Wertzner - Coordenadora da Comissão de Ensino da SBFa reforça também que “O Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
reúne anualmente os pesquisadores da Fonoaudiologia bem como profissionais com grande experiência
clínica. Trata-se, portanto de um momento em que as
evidências obtidas em pesquisas são demonstradas
aos fonoaudiólogos. Para o estudante de graduação,
desde aquele que está no primeiro ano até o que está
finalizando o curso, é uma oportunidade de conhecer
diferentes aspectos das várias áreas da Fonoaudiologia, implementando o conhecimento ao qual é exposto em seu curso. Dessa forma, participar do Congresso possibilita ao estudante reflexões sobre a diversidade da Fonoaudiologia, e contribui para a formação
de um fonoaudiólogo mais crítico e atento ao avanço
do conhecimento fonoaudiológico”.

Em Outubro aconteceu também outro evento importante que tem
participação ativa dos Fonoaudiólogos - O Dia internacional de
Atenção à Gagueira!
Aristóteles, Charles Darwin, Demóstenes, Nelson Gonçalves entre outros, tinham algo em comum, além do poder, fama, inteligência, sucesso,
todos foram gagos famosos. Estima-se que somente no Brasil existe
cerca de 1 milhão e 800 mil gagos e no mundo cerca de 60 milhões de
pessoas com a disfunção. E para combater o preconceito em diversas
partes do mundo acontece, no dia 22 de outubro, acontece a comemoração do Dia Internacional de Atenção à Gagueira.
Na UFES os alunos de Fonoaudiologia do 1° período promoveram uma
mostra de sobre a gagueira. “Os alunos se mobilizaram e elaboraram a I
Mostra de Curtas sobre Gagueira - CINEFONO com direito a pipoca e
brigadeiro (humm). De forma bem agradável e divertida, trocamos muitas
informações sobre gagueira e, acima de tudo, evoluímos no conhecimento”, diz a Profa Carolina Anhoque.
E aconteceu em Vila Velha-ES o III Encontro Brasileiro de Pessoas que
Gaguejam com a presença de aproximadamente 150 pessoas que usam
a fita verde, que representa a justiça e liberdade. Organizado pela Associação Brasileira de Gagueira (ABRAgagueira), consistiu em palestras
com fonoaudiólogos nacionalmente conhecidos e Depoimento de Gagos
que participam dos grupos de apoio das pessoas que gaguejam no ES.
Os alunos de Fonoaudiologia da UFES que estavam presente no encontro tiveram o prazer de conhecer Mauricio Júnior protagonista e um dos
produtores do documentário “Gagueira não tem graça, tem tratamento”
que foi um dos curta-metragens apresentados no CINEFONO. Estava
presente também no encontro Saulo Roston, jovem cantor que é Gago e
que ganhou o Programa Ídolos na Record.

É isso pessoal!
Vamos participar dos eventos! Eles enriquecem o
conhecimento, agregam valores à sua
formação e mantém você atualizado.
Crie o seu diferencial, atualize-se…
Seja crítico e reflexivo.

Alguns alunos do 2o período do Curso de
Fono da UFES, e a Profa Carolina Anhoque
no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
em Curitiba 2010

Alunos do 1o período do Curso de Fono da
UFES, e o jornalista Maurício Júnior - Dia
Internacional de Atenção à Gagueira
Vila Velha - ES

Dicas Culturais:
Doação de Sangue ‐ Pratique Cidadania!

Fono.net

Cursos e Eventos:
Inscreva‐se. Participe!

Profa Responsável: Carolina Anhoque
Contato: (27) 3335‐7548; 7223
fonoaudiologia@prograd.ufes.br

Cursos e Eventos

PRATIQUE CIDADANIA - DOE SANGUE!

Associação Brasileira de
Gagueira

www.abragagueira.org
Expediente: Edição Digital. Material
elaborado pela Monitoria do Colegiado do
Curso de Fonoaudiologia da UFES. Aluna
responsável ‐ Tamiris Akbart

Dicas Culturais

Instituto Brasileiro de Fluência

www.gagueira.org.br

Parabéns aos alunos do 1o período do
Curso de Fonoaudiologia UFES que
tiveram a iniciativa de doar sangue
para o banco de sangue do HEMOES.

I Workshop Integrado Nutrição e
Fonoaudiologia que acontecerá dia
03.12.2010

Douglas Costa
Larissa Almeida
Mayara Pimenta
Valeu pela iniciativa!! Pratiquem.

Diversas oficinas, temas livres, aulas...
Participem e divulguem!

