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EDITORIAL
Ana Luiza G. P. Navas e Beatriz de Castro A. Mendes 

A Diretoria Científica da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia encontra-se em plena 

organização das atividades do 16º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Este ano, nosso 

cenário será em meio às belas araucárias de Campos do Jordão, de 24 a 27 de Setembro de 

2008. O tema do congresso será “Fonoaudiologia e Cidadania”, ou seja, pretende-se discutir 

ao longo dos três dias do evento a importância da garantia da qualidade de vida e da boa 

comunicação como uma conquista da cidadania.

Durante o Pré-Congresso (dia 24 de setembro de 2008) serão ministradas no período da 

manhã seis oficinas com duração de três horas cada uma, sob a responsabilidade de profissio-

nais renomados. O objetivo das oficinas é capacitar e atualizar o Fonoaudiólogo fornecendo 

instrumentos e embasamento científico para a atuação adequada e de qualidade. No período 

da tarde ocorrerão as reuniões de departamento e de seus respectivos comitês. A participação 

de todos os profissionais fonoaudiólogos e estudantes é de extrema importância, pois os tra-

balhos desenvolvidos pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia dependem das opiniões e 

empenho de todos os associados. 

A programação científica é composta de mesas redondas, com áreas temáticas, dis-

tribuídas proporcionalmente, elaboradas pelos departamentos de “Audição e Equilíbrio”, 

“Linguagem”, “Motricidade e Funções Orofaciais”, “Saúde Coletiva” e “Voz”. Como nos 

últimos anos a diretoria da SBFa será responsável pela organização de 15 Simpósios Inter-

disciplinares, com o objetivo de integrar diversas áreas de atuação em Fonoaudiologia bem 

como outras áreas relacionadas. Este será o 16º Congresso Brasileiro e a cada ano temos 

proposto atividades diferentes buscando sempre atender às solicitações dos participantes e 

com o intuito de proporcionar atividades que estimulem a discussão e interação entre pales-

trantes e congressistas. O congresso deste ano terá aproximadamente doze mesas redondas 

cujo objetivo será a discussão de casos clínicos e mais três atividades de discussão de temas 

específicos com profissionais reconhecidos da área, durante as quais os congressistas terão a 

oportunidade de questionar e conversar com os palestrantes.

A Comissão Permanente de Ensino da SBFa está também empenhada em organizar 

atividades específicas que visam a discussão da formação do profissional fonoaudiólogo. 

O congresso terá apresentações de temas livres e pôsteres durante os três dias do even-

to, e contamos com a participação de pesquisadores de todas as regiões do Brasil. No ano 

passado, tivemos representantes de todos os estados brasileiros participando do congresso em 

Gramado, com exceção de Roraima e seria muito importante para a Fonoaudiologia brasileira 

se pudéssemos ter trabalhos inscritos de todas as regiões do país. O prêmio “Excelência em 

Fonoaudiologia 2008” será distribuído para os trabalhos inscritos para concorrer ao prêmio e 

os vencedores serão anunciados durante a sessão de encerramento do congresso. Fique atento 

para os prazos! A data limite para envio de trabalhos é dia 26 de maio. 
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O site está no ar com todas as informações referentes à submissão dos trabalhos, inscri-

ções e pacotes turísticos. Lembramos a todos que não haverá inscrições no local do Congresso 

por isso é importante que você garanta já o seu espaço.

Desejamos a todos, em nome da Diretoria Científica da Sociedade Brasileira de Fono-

audiologia, um ótimo Congresso!

Ana Luiza Navas e Beatriz Mendes 

Diretoria Científica - SBFa




