
 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 
Alameda Jaú 684, 7º andar Jardim Paulista São Paulo SP 01420-002 
Tel: (11) 3873-4211 E-mail: socfono@sbfa.org.br  Site: www.sbfa.org.br 

 

Premiação de Mérito Fonoaudiológico 2021 

 

Prezados Colegas Fonoaudiólogos, 

 

A SBFa criou, em 2002, um prêmio anual denominado “Mérito Fonoaudiológico”. Esse 

prêmio é oferecido a fonoaudiólogos que, de diversas maneiras, têm ajudado nossa profissão a crescer e, 

acima de tudo, a ter maior visibilidade e respeito. Isso é muito bom para todos nós. O mais 

importante, cabe a nós, indicarmos nomes para concorrer a tal premiação. 

Esta é uma grande oportunidade que a SBFa nos propicia para reconhecermos e apontarmos 

aquelas pessoas que, graças às suas ações, contribuem para que a profissão de fonoaudiólogo se 

torne cada vez mais valorizada e respeitada. É uma oportunidade única para darmos nomes àqueles 

profissionais que investem não somente em si, mas que também atuam com grande foco no 

desenvolvimento coletivo. 

Indicar nomes para esta premiação significa que nos orgulhamos de sermos fonoaudiólogos, e 

que também temos orgulho de dar créditos àqueles que contribuem para o nosso crescimento. Esta é 

uma ação nobre e de grandiosidade. 

Contamos com seu voto, pois ele representa um gesto de agradecimento àqueles que, em razão de 

sua história, aprendemos a admirar. 

 

Regras e instruções para a votação e escolha dos finalistas 

1. A votação deve ser realizada através do site da SBFa, em campo específico e de acordo com os 

procedimentos nele indicados, até o dia 31/10/2020. 

2. Somente os sócios ativos da SBFa poderão participar e terão direito a voto único, seguindo os critérios 

que devem ser adotados para a indicação do nome de seu candidato, conforme descrição abaixo. 

3. Não serão computados votos dirigidos a profissionais que já receberam o prêmio em anos anteriores, 

conforme listagem abaixo. 

4. Uma vez encerrada a votação através do site da SBFa, a Comissão de Mérito se reunirá para definir o 

vencedor de 2021. Computados os votos, o prêmio deverá ser atribuído a um dos cinco candidatos mais 

votados, ou seja, aquele que satisfaça o maior número possível dos critérios adotados para a escolha 
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do vencedor, conforme listagem que se segue. 

5. O prêmio será entregue em cerimônia especial durante a realização do XXIX Congresso Brasileiro 

de Fonoaudiologia e  X I  Congresso Internacional de Fonoaudiologia em 09.12.2021. 

 

Lista de critérios para a definição do candidato a ser premiado:  

 

1. O trabalho do candidato deve ser agregador na própria área e em outras áreas do conhecimento. 

2. O candidato deve ter tido representação em órgãos colegiados (SBFa, Conselhos Profissionais, 

Sindicatos e Associações). 

3. O candidato deve ter representatividade nacional. 

4. O candidato dever ter representatividade internacional. 

5. O candidato deve ter carisma, aceitabilidade pessoal e profissional. 

6. O candidato deve ter atuação na formação de outros profissionais em Pós-Graduação no Lato e/ou 

Stricto Sensu. 

7. Estímulo à produção científica. 

8. Contribuição à própria área. 

9. Contribuição à área de assistência à comunidade, ações humanitárias e impacto social. 

10. Em caso de empate na pontuação dos itens anteriores, mais tempo de formado. 

 

Lista de profissionais já premiados e que não devem ser indicados 

 

2003 - Brasilia Maria Chiari  

2004 - Mara Behlau 

2005- Léslie Picolotto 

2006- Fábio José Delgado Lessa  

2007- Ieda Chaves Pacheco Russo  

2008- Irene Queiroz Marchesan  

2009- Maria Cecília Bevilacqua  

2010 - Jaime Luiz Zorzi 

2011 - Maria Isis Marinho Meira  

2012 - Beatriz Cavalcanti de Albuquerque Caiuby Novaes 
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            2013 - Teresa Maria Momensohn dos Santos 

            2014 - Regina Jakubovicz  

            2015 - Fernanda Dreux Miranda Fernandes  

            2016 – Zelita Caldeira Ferreira Guedes  

            2017 - Célia Maria Giacheti  

            2018 - Jacy Perissinoto 

            2019 - Leticia Lessa Mansur 

           2020 - Maria Cecilia Bonini Trenche e Thelma Costa 

 

Comissão de Mérito 

 

    

                       

                                   

 Dra. Katia Flores Genaro                                   Dra. Lika S. Arakawa                                         
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