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DIA DO FONOAUDIÓLOGO ‐ 09 de Dezembro
No dia 09 de dezembro comemora-se o
DIA DO FONOAUDIÓLOGO. Neste dia, no ano de
1981 a profissão foi regulamentada pela lei nº 6965

Interesses especiais:

A Oitava Edição do Informati‐
vo do Curso de Fonoaudiolo‐
gia Comemora o Dia do Fono‐
audiólogo! Parabéns aos alu‐
nos e profissionais que tornam
a nossa profissão ainda mais
interessante!

oficializando esta data como nosso dia.
A profissão é reconhecida nacionalmente
e internacionalmente e, a cada dia, conquista mais
espaço. A exemplo disso, conseguimos a aprovação
de mais duas especialidades no Conselho Federal
de Fonoaudiologia (Disfagia e Fonoaudiologia educacional-escolar).
O colegiado do Curso de Fonoaudiologia,

Boa Leitura!

coordenado pela Profa Carolina Anhoque, fez questão e organizar um evento científico para comunidade acadêmica e para os profissionais do estado do
Espírito Santo.

Nesta edição:
Sobre Fonoaudiologia
“Comemoração do Dia do
Fonoaudiólogo na UFES”

“A proposta do evento - Possibilidades e
Desafios, foi trazer profissionais com destaque no
ES para expor a sua prática na sua área de especialidade” reforça a Coordenadora. O evento contou
ainda com a presença digital da presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia - Profa Dra
Mara Behlau. Dra Mara, num vídeo exclusivo para

Fono.net:

os participantes do evento, deu boas vindas e con-

Links e sites relacionados à Fono‐
audiologia

gratulou a todos pelo nosso dia!
CONFIRA ALGUMAS FOTOS!

Dicas Culturais:
Férias!!!!!

Fono.net

Dicas Culturais

Cursos e Eventos

Entra no ar no mês de Dezembro o site do Curso de
Fonoaudiologia da UFES.

Aproveitem as férias!!

Curso Intensivo de Férias -

Cultura e lazer são essenci-

INGLÊS

Cursos e Eventos:
Inscreva‐se. Participe!

Expediente: Edição Digital. Material
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Curso de Fonoaudiologia da UFES. Aluna
responsável ‐ Tamiris Akbart
Profa Responsável: Carolina Anhoque
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Acessem:
www.fono.ufes.br

ais para qualidade de vida!
Centro de Línguas da UFES
Cinema, pipoca, boa leitura,
praia, esporte!
Boas férias.

4009-2880

