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Disciplinas de Verão

No dia 06 de janeiro, as disciplinas de

verão no curso de Fonoaudiologia

tiveram inicio.

As disciplinas ofertadas foram:

Audiologia I, Bases Ortodônticas para

Fonoaudiologia, Audiologia III,

Audiologia Educacional e

(Re)Habilitação Auditiva I e

Fonoaudiologia e Estética.

Fonoaudiologia e Estética

A disciplina de Fonoaudiologia e Estética foi ofertada no mês de janeiro e

contou com 50 alunos matriculados.

As disciplinas de verão são importantes para que o estudante possa liberar

horários na grade do próximo semestre, reorganizar-se nos períodos do

curso e, ainda, eliminar e garantir a realização de optativas.

A oferta das disciplinas ocorre de acordo com a disponibilidade dos

professores, dentro do calendário proposto pela UFES, com duração de

aproximadamente um mês.



Recordando 2019...

Nos dias 28, 29 e 30 de agosto, o Centro Acadêmico

organizou a Semana Acadêmica de Fonoaudiologia aberto

para estudantes e profissionais.

O evento teve duração de três dias com uma programação

repleta de palestras e oficinas. Destacamos a participação

da representante do Conselho Regional de Fonoaudiologia

– CREFONO6 – na mesa de abertura (Fga. Danielle Dias

V. Lima).
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Nos dias 24 e 25 de outubro, ocorreu a Mostra de Profissões,

evento que ocorre anualmente em todos os Campus da

Universidade.

Os visitantes participaram de atividades como: bate papo interativo

sobre mitos e verdades da atuação fonoaudiológica, participação

em oficinas desenvolvidas pelos alunos do curso e professores da

organização, além de visita aos laboratórios e clinica escola.

A dedicação dos alunos levou o Curso de Fonoaudiologia a ganhar

o prêmio DESTAQUE do Centro de Ciências da Saúde.

Dia do Fonoaudiólogo

Semana Acadêmica

Mostra de Profissões 2019

No dia 09 de dezembro, a coordenação do

curso organizou uma comemoração ao dia do

Fonoaudiólogo. O evento contou com

palestras e participação do coral do curso,

além de um coffee break merecido.

Expediente: Edição digital.

Material elaborado pela Monitoria do Colegiado do Curso de Fonoaudiologia da UFES.

Aluna responsável: THAÍS KNAACK

Professora responsável: Profª Dra. TRIXY CRISTINA NIEMEYER VILELA ALVES

Após assembleia do CALFONO, por unanimidade, o Centro Acadêmico passa a chamar

CALFONO MARGARETH ATTIANEZI, homenageando a Professora Margareth.


