
 

 

 É com um enorme prazer que apresentamos as 
Fonoaudiólogas que agora fazem parte do Depar-
tamento de Educação Integrada  à Saúde (DEIS) 
que atenderão às necessidades do nosso Curso 
de Fonoaudiologia.  Desejamos boa sorte e suces-
so em suas carreiras e contamos com o trabalho e 
apoio de vocês para engrandecer o curso de Fo-
noaudiologia na UFES e melhorar a qualidade de 
vida dos pacientes que necessitam de tratamento 
fonoaudiológico. 

Novos Profissionais e Campanha da Voz ‐ FONO a todo vapor! 

Fono.net 

Visite o Site da Sociedade Brasilei-
ra de  Fonoaudiologia e faça parte 

dessa família: 

http://www.sbfa.org.br/

portal/ 

E visite nosso site: 

www.fono.ufes.br 

Site do Curso de Fonoaudiologia 
da UFES 

As provas estão, chegando  se 
organizem e estudem bastante! 

Boas Provas à Todos! 

E Depois para relaxar  conheçam 
o Jardim Sensorial no Parque 

Botânico da Vale 

 Telefone - 3333-6200  em Jar-
dim Camburi, Vitória –ES 

 

       SEJA AMIGO DA SUA VOZ 

Campanha da Voz 2011 dia 15/04 na 
UFES, no Campus de Maruípe, em frente 

ao HUCAM (8:00—17:00h). 

 

Ações para aumentar o conhecimento 
sobre a voz para grande público, promo-
ção e prevenção da saúde vocal serão 

realizadas! Confira nos-
sas dicas!!

Participem !!! 
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Interesses especiais: 

 

A Décima Primeira Edição do 
Informativo do Curso de Fono-
audiologia  apresenta as novas 
profissionais do Departamento 
de Educação Integrada a Saú-
de que atendem ao Curso de 
Fonoaudiologia da UFES e 
Lança a Campanha da Voz 
2011. 

 

Boa Leitura!  

Nesta edição: 

Sobre Fonoaudiologia 

“Boas‐vindas às Fonoaudiólo‐

gas do Curso  e Campanha da 

Voz” 

Fono.net:  

Links e sites relacionados à Fono‐

audiologia  

Dicas Culturais:  

Filmes interessantes! 

Cursos e Eventos:   

Inscreva‐se. Participe! 

GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 

Departamento Educação Integrada em Saúde 

Centro de Ciências da Saúde 

UFES 

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   

Dicas Culturais  Cursos e Eventos 

Paula Gerszt e Bruna Teles   

Fonoaudiólogas Servidoras Técnico Adminis-
trativo em Educação da UFES - Curso de 
Fonoaudiologia. 

SEJA AMIGO DA SUA VOZ! 

É com esse lema que a Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia—SBFa pelo 12o ano lança a Cam-
panha da Voz 2011. 

Anualmente, em 16 de abril, comemoramos o “Dia 
Mundial da Voz”, celebração que temos o orgulho 
de ter sido iniciada no Brasil em 1999 e que a partir 
de 2003 passou a ter expressão internacional, com 
diversos eventos organizados também nos Estados 
Unidos, Europa e Ásia.  

A celebração do “Dia Mundial da Voz” é  representa 
uma oportunidade única de disseminar conheci-
mento, orientar a população, promover ações de 
saúde e auxiliar no encaminhamento adequado de 
problemas potenciais ou reais. 

Segundo a Coordenadora da Campanha na UFES, 
Profa Carolina Anhoque “Os preparativos e bastido-
res estão a todo vapor.  A participação dos alunos 
está frenética! Certamente com o desenvolvimento 
e ações de promoção da saúde comunicativa para 
comunidade proporcionamos a formação de profis-
sionais diferenciados.” 

Está confirmado: Distribuição de água e maçã; 
Entrega de folders e marcador de livro;  Concurso 
“Professor Amigo da Voz!”; Aprenda fazer uma 
laringe de material reciclado e Troque sua pilha ou 
bateria usada por uma muda de planta e tenha ar 
mais saudável! CIDADANIA, QUALIDADE DE VIA 
E VOZ! 

O ENSINO e a ASSISTÊNCIA alinhados é uma realidade inexorável.  
Contamos com vocês! 


