
 

 
 

EDITAL PRÊMIO AUDIÇÃO E EQUILÍBRIO 2018 

“DIA INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO RUÍDO! ” 

 

A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, por meio do Departamento de Audição e Equilíbrio, 

torna público o processo seletivo para o Prêmio Audição e Equilíbrio 2018 “DIA INTERNACIONAL DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DO RUÍDO”, que visa incentivar a divulgação de práticas na área de audição e 

equilíbrio vinculadas à Fonoaudiologia. 

Do Teor e Critérios do Edital: 

O presente processo tem a finalidade de selecionar trabalhos relacionados à prática 

fonoaudiológica desenvolvidos por pesquisadores e/ou profissionais, envolvendo ações para a 

prevenção da audição, realizadas para a população em geral, de forma gratuita, no Dia Internacional de 

Conscientização do Ruído, comemorado no dia 25 de abril de 2018. 

Será atribuída pela Comissão Julgadora do Departamento de Audição e Equilíbrio da SBFa nota 

de 0 (zero) a 10 (dez) para as campanhas, de acordo com os seguintes critérios: 

 Criatividade, originalidade e potência da ação;  

 Âmbito de abrangência; 

 Contribuição para a Fonoaudiologia. 

As 03 (três) melhores campanhas inscritas serão divulgadas e premiadas com certificado de 

reconhecimento contendo o nome dos autores e da instituição envolvida, além da classificação obtida. 

A premiação ocorrerá durante a reunião do Departamento de Audição e Equilíbrio da SBFa, conforme 

data e horário indicados na programação do XXIV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e I Encontro 

de Fonoaudiologia da Bahia. 

O coordenador da campanha é quem irá submete-la e este deverá ser SÓCIO ATIVO da SBFa, 

estar adimplente e obrigatoriamente inscrito no XXVI Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, III 

Congresso Ibero-americano de Fonoaudiologia e VI Congresso Sul-brasileiro de Fonoaudiologia. 

Da Inscrição: 

A inscrição da campanha poderá ser realizada no período de 3 de Agosto a 1º de Setembro, 

mediante a submissão dos documentos abaixo relacionados no endereço 

https://www.sbfa.org.br/premio-melhor-campanha.  Quando houver vídeos ou materiais de 

extensão que exceda a capacidade deste endereço favor alocar no youtube e informar o link na 

ficha de inscrição.  

 

https://www.sbfa.org.br/premio-melhor-campanha


 
 Os documentos são: 

 

 Ficha de inscrição  e  Termo de autorização de uso de vídeo e imagem preenchida, assinada 

e digitalizada (modelo disponível no site da SBFa citado anteriormente); 

 Resumo de no máximo 500 palavras (em PDF) informando o título, os objetivos, a descrição da 

temática, das ações que foram desenvolvidas e da população de abrangência; 

 Apresentação em Power Point (máximo 30 telas) que ilustram e comprovam o trabalho 

desenvolvido durante a campanha (fotos, vídeos, textos, dentre outros). 

Após a submissão o coordenador receberá uma mensagem para confirmar o recebimento.  

Teresa Momensohn dos Santos 

Beatriz Castro Andrade Mendes 

Coordenadoras do Departamento de Audição e Equilíbrio da SBFa 


