
 
Diretrizes para Parcerias com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia - SBFa 

 

- Uso do logotipo da SBFa – a presença do logotipo da SBFa em qualquer material de 

divulgação deve ser considerada uma chancela da SBFa à iniciativa. Dessa forma, 

caberá a todos os associados, parceiros e especialmente à diretoria, departamentos 

científicos e comitês, o zelo por essa utilização, evitando e desestimulando o uso extra-

oficial do referido logotipo. Assim, apenas iniciativas que tenham contado com a 

participação efetiva da SBFa (representada por algum membro gestor eleito) no 

planejamento, execução e/ou coordenação ou consideradas estratégicas/ prioritárias pela 

diretoria da SBFa terão autorização para o seu uso. O uso do logotipo em 

atividades/eventos anuais, não autoriza que o mesmo seja utilizado nos anos 

subseqüentes. 

Estas diretrizes também se aplicam a todo e qualquer material produzido pela SBFa, 

que vise à promoção ou divulgação de atividades realizadas por pessoas físicas ou 

jurídicas, ainda que estas desenvolvam atividades de ensino, pesquisa ou extensão em 

colaboração com a SBFa. 

Todo o material produzido pela SBFa não pode ser comercializado por terceiros e não 

são permitidas alterações de conteúdo. Quando pertinente o material produzido 

apresentará indicação de que pode ser reproduzido, indicando necessariamente a autoria 

da SBFa. 

 

- Discriminação de tipos de apoio a eventos, reuniões, congressos: serão divulgados 

no portal da SBFa, em local específico, os eventos científicos que forem aprovados pela 

Diretoria, que poderá consultar departamentos, comitês ou a diretoria, se considerar 

necessário, e que explicitem, em seu material de divulgação, o desconto de no mínimo 

10% para associados da SBFa. O valor do desconto aos associados da SBFa deverá estar 

explicitado no material/site destinado as informações referentes ao pagamento do 

evento. No caso dos eventos, encaminhar material disponível e detalhamento dos 

mesmos via site da SBFa. 



 
Casos específicos como os de eventos gratuitos, campanhas de divulgação ou com fins 

filantrópicos e outros tipo de divulgação serão analisados individualmente e fornecidas 

orientações especificas para sua finalidade. 

A divulgação de eventos com participação de fonoaudiólogos em sua 

organização/coordenação será realizada mediante a identificação do mesmo como 

associado à SBFa. 

 

- Divulgação de mala direta: a mala direta com as informações de identificação dos 

associados não será cedida ou comercializada. Casos excepcionais poderão ser 

analisados e, caso seja julgado conveniente, etiquetas de endereçamento poderão ser 

cedidas a instituições idôneas com histórico de parceria com a SBFa. Se dará 

preferência para utilização de boletim eletrônico enviado pela própria SBFa (Boletim 

Informativo da SBFa), como mecanismo de comunicação com os associados da SBFa 

ativos e inativos. 

 

Pessoas físicas e jurídicas deverão encaminhar solicitação de parceria à SBFa, sendo 

que a solicitação deverá indicar: 

- A natureza da solicitação (parceria para uso de logo da SBFa, organização e apoio a 

eventos; mala direta; material da SBFa, etc.). 

- Detalhes da proposta, como: 

● Período da atividade proposta, local e objetivos. 

● Proposta de parceria detalhada, incluindo o suporte a ser dado pela SBFa em 

termos científicos, organização e veiculação da informação e/ou evento; forma de 

utilização do logo/material da SBFa, com o nome e endereço eletrônico do site, quando 

for o caso. 

● Tiragem da publicação, quando for o caso. Para nova tiragem a SBFa deverá 

consultada. 



 
● O nome completo e CPF/CNPJ da entidade, fonoaudiólogo responsável, se 

existente, e dados de contato (telefone/e-mail); 

● A finalidade da proposta, informando se é gratuita, suas formas e valores de 

pagamento e os apoios já existentes. 

Os dados deverão ser preenchidos e encaminhados via o site da SBFa. 

 


