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São Paulo, 10 de janeiro de 2012 

A/C  
Coordenadores de Cursos de Graduação em Fonoaudiologia 
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação em Fonoaudiologia 
Coordenadores de Centros de formação, assessoria e pesquisa em Fonoaudiologia 
 
Prezado (a) Coordenador (a) 

 

 A nova Diretoria Executiva da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia – SBFa, Gestão 

2012-2013, elaborou o projeto “SBFa PERTO DE VOCÊ” e seu apoio é fundamental na 

concretização desta iniciativa.  

 O projeto “SBFa PERTO DE VOCÊ” tem por objetivo propiciar o acesso a eventos que 

serão desenvolvidos pela SBFa em diferentes localidades do país, estimulando a participação de 

estudantes e profissionais, assim como  sua afiliação a esta Sociedade.  

 O projeto visa a realização de eventos da SBFa contando com a parceria de 

Universidades, Conselhos e centros de pesquisa/referência. Tais parcerias são fundamentais para 

viabilizar eventos regionais de baixo custo, e com garantia de grande qualidade. A fim de dar 

destaque para os fonoaudiólogos locais, os palestrantes deverão ser da região na qual o evento 

será realizado. Essa é uma forma efetiva de promover profissionais talentosos, mas que nem 

sempre têm chances de expor seus conhecimentos. A indicação de nomes dos possíveis 

participantes ficará a cargo das instituições parceiras que viabilizarem os eventos, devendo ser 

levado em conta que os mesmos precisam ser sócios ativos da SBFa. Também é de 

responsabilidade das instituições parceiras, a oferta de espaço apropriado e demais recursos 

necessários para a concretização dos encontros.  

 Na realização dos eventos que farão parte desse projeto, a SBFa  enviará um 

representante da Diretoria Executiva e, sempre que possível, um palestrante de referência 

nacional. Caberá à SBFa toda a administração financeira, ficando responsável pela cobrança e 

inscrição dos participantes.  Também é de responsabilidade da SBFa a submissão e certificação 

dos trabalhos científicos que serão apresentados. Neste sentido, haverá premiação dos trabalhos 

selecionados e a publicação dos mesmos em anais do evento a ser disponibilizado no site da 

SBFa.   

Quanto à inscrição para os encontros programados, será mantida a política de preços 

diferenciados para sócios, os quais terão um significativo desconto de 65% no valor estipulado. 
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No caso de estudantes, também nos comprometemos em oferecer um valor diferenciado para a 

inscrição como sócios da SBFa. 

O projeto “SBFa PERTO DE VOCÊ” pode se tornar uma grande realidade. Se esse é o 

seu desejo, você está convidado a trabalhar conosco. Queremos ver uma Fonoaudiologia muito 

ativa, científica e profissionalmente. Precisamos estimular o reconhecimento dos talentos de cada 

região e, para tanto, vamos juntar nossas forças e atuarmos conjuntamente.   

Aguardamos seu contato.  Teremos o maior prazer em esclarecer dúvidas e aceitar 

sugestões.  

 

Com um grande abraço 

 

Irene Marchesan 

Presidente da SBFa 

Marileda Tomé e Hilton Justino 

Diretoria Científica da SBFa 

 

                     ESTRUTURA DO EVENTO 

HORÁRIO ATIVIDADE 

8h -8h30 ABERTURA 

8h30 -9h30 PALESTRA NACIONAL 1 

9h30 – 10h30 CAFÉ COM CIÊNCIA- POSTERS 

10h30 – 12h MESA REDONDA 1 

12 – 13h ALMOÇO 

13 – 1430h MESA REDONDA 2 

14h30 – 15H30 CAFÉ COM CIÊNCIA - POSTERS 

15h30 – 17h MESA REDONDA 3 

17h -18h PALESTRA NACIONAL 2 

18h ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO 

 
 


