ORGANIZAÇÃO VIII SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE
FONOAUDIOLOGIA-2019

Coordenador: PRICILA SLEIFER
A Semana Acadêmica do curso de Fonoaudiologia (SEMAC FONO) é um
evento científico aberto à comunidade, tendo como público-alvo alunos e
profissionais da área da Fonoaudiologia, idealizado e organizado por uma
equipe constituída de discentes e docentes do curso de forma voluntária.
O objetivo principal deste evento é reunir profissionais das diversas áreas
da Fonoaudiologia e outras áreas da saúde para compartilhar suas
práticas e conhecimentos sob uma ótica multi ou interdisciplinar. O evento
está na sua VIII edição, este ano ocorreu nos dias 4 a 6 de junho. A
divulgação foi realizada através de mídias sociais e obteve a inscrição de
240 participantes que assistiram diversas palestras, envolvendo os
seguintes temas: Sistema Único De Saúde, Programa Saúde Na Escola,
voz cantada, ações afirmativas, teste da linguinha, contação de história,
atuação fonoaudiológica em traumas faciais e queimados, libras e
oralização, disfagia e recusa alimentar na infância, musicoterapia,
estimulação precoce, processamento auditivo central e eletrofisiologia e
uma oficina sobre aprendizagem. Além de fonoaudiólogos, palestraram
profissionais das áreas de Psicologia, Saúde Coletiva, Terapia
Ocupacional, Odontologia, Letras e Música. Para a valorização da cultura,
foi organizado um show de talentos que contou com a apresentação de
três graduandos. Considerando o caráter inclusivo do evento, dispomos
com o apoio de dois intérpretes de Libras do INCLUIR - Núcleo de
Inclusão e Acessibilidade. No intuito de auxiliar uma instituição sem fins
lucrativos que promove atividades recreativas para crianças em situação
de vulnerabilidade, a equipe organizadora arrecadou, como forma de
ingresso ao evento, alimentos não-perecíveis e itens de higiene a serem
doados. O evento possibilitou a troca de conhecimentos e vivências entre
acadêmicos da Fonoaudiologia desta e outras instituições, alunos da
Letras, residentes e mestrandos da área da saúde e profissionais
nutricionistas, fonoaudiólogos, professores e odontólogos.

