
 

 

 

GINCANA CIENTÍFICA E CULTURAL 

TEMA DO EVENTO E GINCANA 

Fonoaudiologia: Ciência e Profissão 

 

JUSTIFICATIVA 

Considerando o momento político, a realização do congresso em 

Brasília é bastante assertiva. O momento atual da Fonoaudiologia é 

ideal para uma forte aproximação com gestores públicos e 

comunidade, por meio da população e da imprensa. A gincana pode 

ser um meio de divulgarmos ações que já são realizadas pela 

Fonoaudiologia Brasileira, bem como esclarecer a abrangência de sua 

atuação. 
 

OBJETIVOS 

- Entrosar estudantes e profissionais de Fonoaudiologia de todo o 

Brasil 

- Ampliar a divulgação da Fonoaudiologia para a população, como 

profissão e ciência 

- Abrir espaço na imprensa 

 

QUEM PODE PARTICIPAR 

Estudantes e Professores de Cursos de Graduação ou Pós-Graduação 

em Fonoaudiologia, além de Fonoaudiólogos de todo o Brasil 

 

APOIO 

CFFa, Sistema de Conselhos  

 

ABRANGÊNCIA 

Nacional 

 

 ETAPAS 

A gincana deverá acontecer em 2 etapas. Na primeira, os participantes 

deverão formar as equipes e coletar assinaturas nas suas cidades de 

origem. Na segunda, entregar o material e participar das ações 

desenvolvidas durante o Congresso. 



 

 DATA 

 A ficha de inscrição da equipe deverá ser enviada para o e-mail 

 congresso@sbfa.org.br até o dia 1 de outubro de 2012 

 

 EQUIPES  

 1. Cada equipe deverá ser composta por até 10 integrantes, sendo pelo 

menos 6 graduando além de docentes ou profissionais.  

2. Todos os componentes deverão estar inscritos no XX Congresso 

Brasileiro de Fonoaudiologia 

 

PRIMEIRA ETAPA - Cidades de Origem 

1) Nome e Logomarca 

 Cada equipe deverá criar um nome e uma logomarca para a 

equipe (100 a 200 pontos) 

2) Abaixo-Assinados 

 Cada equipe deverá coletar assinaturas para o projeto 

Movimento Saúde + 10, que visa assegurar que 10% do 

orçamento da união seja utilizado para o financiamento da saúde, 

em parceria com o CFFa (10 pontos por assinatura coletada) 

 

SEGUNDA ETAPA - Brasília  

1) Entrega dos Abaixo-Assinados  

 Entrega para a Comissão Organizadora da Gincana 

2) Participação da Ação dos Conselhos  (100 pontos por equipe) 

3) Jogo e Premiação (Centro de Convenções) 

 Jogo de Perguntas e Respostas sobre Fonoaudiologia - Áreas 

Afins e Atualidades (500, 300 e 100 pontos para 1o., 2o. e 3o. 

lugares, respectivamente) 

 Premiação - serão premiadas as 3 equipes que obtiverem as 

maiores pontuações, somando os pontos adquiridos nas duas 

etapas, a saber: 

 1º Lugar: 1 livro "Tratado de Fonoaudiologia" e 1 ano de  formação 

 virtual SBFa para cada membro da equipe 

 2º Lugar: 1 livro "Tratado de Fonoaudiologia" e 1 livro "Atuação 

 Fonoaudiológica em Voz Profissional" para cada membro da  equipe 

 3º Lugar: 1 livro "Tratado de Fonoaudiologia" para cada membro  da  

 equipe 


