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Interesses especiais:
A Nona Edição do Informativo
do Curso de Fonoaudiologia
damos boas vindas aos alunos
calouros e veteranos. Confiram
também dicas e informações de
como é ser aluno de Fonoaudiologia na UFES

Boa Leitura!

Nesta edição:
Sobre Fonoaudiologia
“Boas‐vindas aos alunos de
Fonoaudiologia”

Calouros e Veteranos...2011 nos espera!

A partir do dia 28/02/2011 as aulas reco‐
meçam para os veteranos. Os calouros se apresen‐
tam e ingressaram no curso de Fonoaudiologia na
Universidade Federal do Santo.
Parabéns pela escolha e conquista no
mundo da Fonoaudiologia, Sintam‐se abraçados
por todos os membros do Colegiado e por seus
veteranos.

ALGUMAS DICAS:
Conheça a sua Universidade
Visite a biblioteca
Conheça os professores e o chefe do seu departamento
Organize seus estudos e aprofunde-se
Planeje os horários de aula e de estudo em casa
Participe dos debates em sala de aula
Informe-se sobre as atividades do DCE e do CA
Participe de grupos de pesquisa
Seja pró-ativo!

O curso de Fonoaudiologia se compromete
em formar profissionais humanistas, reflexivos, informa‐
dos e críticos, tendo na integralidade, multidisciplinarida‐
de e interdisciplinaridade o alicerce para ao desenvolvi‐
mento da ciência e a assistência à saúde .
A formação do aluno acontecerá de forma
dinâmica durante todo o curso que luta pela valorização
da pesquisa, ensino e extensão unindo a universidade e
sociedade beneficiando assim a população.
Na UFES procuramos unir as ideias dos alunos
com o apoio e supervisão dos professores, fazendo
assim uma parceria única para o progresso do curso na
universidade.
Como futuros Fonoaudiólogos vocês atuaram
com a Comunicação humana. Então, não percam tempo!
Conheçam e aproveitem a graduação para se tornarem
profissionais diferenciados.
A inspiração dos Professores do curso de
Fonoaudiologia é ter certeza que na troca de conheci‐
mento com os alunos, certamente formarão excelentes
profissionais.

SEJAM BEM‐VINDOS!

Aos Veteranos:
Muito trabalho pela frente.

Nosso Twitter: @fono_ufes

A energia de vocês é a nossa MOTIVAÇÃO!

Nosso Site: www.fono.ufes.br

Matriculem‐se e organizem a agenda de estudos.

Fono.net:

Sua carreira profissional inicia‐se na graduação!

Links e sites relacionados à Fono‐
audiologia

Dicas Culturais:
Filmes interessantes!

Cursos e Eventos:
Inscreva‐se. Participe!

Expediente: Edição Digital. Material
elaborado pela Monitoria do Colegiado do
Curso de Fonoaudiologia da UFES. Aluna
responsável ‐ Tamiris Akbart
Profa Responsável: Carolina Anhoque
Contato: (27) 3335‐7548; 7223
fonoaudiologia@prograd.ufes.br

Fono.net
ACESSEM E DIVULGUEM
Site do Curso de Fonoaudiologia
da UFES

www.fono.ufes.br

Dicas Culturais
O Entretenimento e ciência é
encontrado no filme O Discurso
do Rei, sobre o reinado de George VI que retrata a gagueira
de forma madura e realista e
inaugura uma nova era na percepção pública do distúrbio. O
filme foi Indicado a 12 estatuetas
no Oscar.

Cursos e Eventos
Manifestações não-motoras da
Doença de Parkinson.
Palestrante:
Prof. Dr. Marcelo Muniz
Dia 24/02/11 às 19:00hrs
No auditório 1 - EMESCAM

ENTRADA FRANCA

