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A Diretoria do CREFONO3 informa as ações que ocorreram em 2017 e o que está previsto para 2018.                          

Fique atento as campanhas, participe e envie as suas sugestões para que, juntos, possamos implantar melho-

rias em prol da Fonoaudiologia.
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FONOAUDIÓLOGO (A)

PALAVRA DO PRESIDENTE  

Salve 2018, um ano de 
oportunidades

O ano bem iniciou e com ele já temos 

muitos planos para que a profissão de fono-

audiólogo seja cada vez mais respeitada e 

valorizada em todas as esferas da socieda-

de. Para que isso ocorra é necessário criar 

formas e ações que valorizem, apoiem 

e compartilhem conhecimento entre os 

próprios profissionais. 

REMETENTE

Seguindo esse raciocínio, ao longo de 

2018 lançaremos mais uma ideia ousada: 

o CREFONO3 vai promover dois grandes 

Seminários de Atualidades em Fonoaudio-

logia, sendo um em Curitiba e outro em 

Florianópolis. 

Decidimos por fazer essa ação devido 

ao êxito dos Fóruns de Atualidades, realiza-

dos nos últimos dois anos, que ocorreram 

de forma esplendida em todas as regiões. 

Agora vimos a oportunidade de ampliar 

e concentrar debates em dois grandes 

eventos. Neles, profissionais gabaritados 

serão convidados a discorrer sobre temas 

de interesse da profissão e colocará o 

Paraná e Santa Catarina na vitrine daquilo 

que há de mais latente hoje em matéria de 

Fonoaudiologia. 

Você recebe em mãos o nosso News, 

além de um balanço do que o CREFONO3 

fez nos últimos meses, também trazemos 

para você dicas e informações precisas 

sobre diferentes temas. Ficamos felizes em 

compartilhar essas conquistas. 

Para 2018 peço a você fonoaudiólo-

go, que participe das inúmeras ações que 

iremos promover, pois é por você e para 

você que dedicamos todo esse trabalho e, 

sem você não há razão de promover todas 

essas atividades. Comece seguindo nossos 

endereços nas redes sociais, atualize o 

seu cadastro para receber informações de 

utilidade pública e orientações. Participe 

enviando sugestões. 

Bem-vindo 2018! 



AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO CREFONO3 2017
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TREINAMENTOS 2017

REVALIDAÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL

COMO DEVO FAZER A REVALIDAÇÃO?  

EXERCÍCIO 2018: ANUIDADES E TAXAS 

O CREFONO3, em parceria com o sistema de Con-
selhos CFFa/CRFas, atendendo as orientações do Tri-
bunal de Contas da União investe, constantemente, 
em programas de capacitação dos servidores (funcio-
nários e conselheiros).

Confira as principais capacitações 
do ano: 

Em maio de 2017, por exemplo, foi realizada em 
Brasília (DF) a Oficina de Planejamento Estratégico, 
a qual abordou o atual tema “Planejamento com Go-
vernança para Resultados”, com ênfase na transpa-
rência, risco, necessidade do foco em resultados e na 
efetividade organizacional, bem como o impacto na 
sociedade.

No mês de junho, a equipe do conselho participou 
de treinamentos como o Encontro Nacional de Fis-
calização (ENFIS), que aconteceu no Rio de Janeiro e 
reuniu todos os fiscais dos Conselhos de Fonoaudiolo-
gia do Brasil. 

Na sequência, em julho, vários cursos foram pro-
movidos pela Associação dos Conselhos Profissionais 

O CREFONO3 alerta aos profissionais que não susbtituiram os documentos antigos pelo 
modelo, determinado em Resolução CFFa 494/2016, poderão responder processo ético, 
pois o prazo encerrou no dia 31 de maio de 2017.

A nova modalidade de identidade profissional do sistema de Conselhos CFFa/CRFa, em 
vigor desde 2012, é um documento que deve ser renovado a cada 5 anos.

Quem não fez a revalidação ou está com o documento com a data de validade vencida 
deve entrar em contato, com urgência, junto ao setor de registros: 

registros@crefono3.org.br 

Ou nas Delegacias: delegacia.sc@crefono3.org.br ou delegacia.pr@crefono3.org.br. 

de Santa Catarina (ASCOP/SC), com ênfase em Licita-
ções e Sistema Comprasnet; em outubro o Curso de 
Gestão, Fiscalização e Contratos, ambos realizados 
em Florianópolis (SC) e em novembro Conferência 
Nacional dos Conselhos Profissionais, em Brasília, 
com o tema Contratações Públicas na Visão do Tribu-
nal de Contas da União.

“Todos os cursos e capacitações realizadas pela di-
retoria e demais conselheiros do IX Colegiado são vol-
tados para a prestação dos serviços com qualidade e 
ética, sempre zelando pelo patrimônio público, cum-
prindo com eficiência a finalidade do Conselho, que é 
a fiscalização do exercício da Fonoaudiologia”, explica 
o presidente do Conselho, Francisco Plestch. 



A anuidade tem vencimento no período de 31 de janeiro a 31 de mar-
ço de 2018, com opção integral ou com descontos ou ainda parcelada 
em cinco vezes, no período de 31 de janeiro a 31 de maio de 2018, sem 
descontos.

Avaliação
Não deixe de avaliar o serviço prestado pelo CREFONO 

3. Assim poderemos corrigir falhas e coletar informações 
para implantação de melhorias. É fácil, ao receber um 
e-mail com a resposta do serviço solicitado, verifique o link 
de avaliação no final da página ou acesse o portal e avalie 
pelo site os serviços via telefone e presenciais. 

Link de avaliação: http://crefono3.org.br/?pag=pesquisa

FIQUE ATENTO

Atenção ao recebimento dos 

boletos das anuidades de 2018. 

Caso não receba até dia 15 de 

janeiro  entre em contato via 

e-mail com o setor financeiro: 

financeiro@crefono3.org.br     

e solicite a segunda via. 

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO CREFONO3 2017

Atend.  Fone 2.629
E-mail 6.338
Orient. Sede 488
Análise de PJ 190
Denúncias 51
Par/Rel/Of 340
Palestra 22
Visitas(total) 926

*Pareceres, Relatórios e Ofícios

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
At. Fone 125 234 247 213 272 168 158 213 133 181 511 174
E-mail 259 624 652 600 584 514 537 604 299 405 700 560
Ori. Sede/Del 15 101 61 58 30 30 28 46 27 30 25 37
Análise de PJ 4 17 18 14 16 18 17 21 9 24 23 9
Denúncias 0 0 0 17 4 2 4 7 5 5 6 1
*Par/Rel/Of 11 13 25 24 25 21 22 59 37 48 31 24
Palestra 0 1 0 1 0 2 3 6 4 2 1 2
Visitas (total) 76 52 90 80 143 63 66 97 75 98 83 3
*Pareceres, Relatórios e Ofícios
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NÃO PERCA OS PRAZOS

EXERCÍCIO 2018: ANUIDADES E TAXAS 
Mudanças na cobrança bancária impossibilitará a 

liberação de certidões de regularidade imediatas.
O CREFONO3 informa que devido a essas mudan-

ças, a emissão de faturas e certificados de regularida-
des não serão possíveis no mesmo dia para empresas 
e profissionais com pendências a partir de 2018.

O banco também não poderá receber boletos sem 
registros, portanto, os boletos solicitados serão en-
viados sempre no dia posterior a solicitação, após te-

rem sido registrados junto a agência.
Os documentos de Regularidade, para profissio-

nais com pendências, somente serão liberados 24h 
após a regularização.

O Conselho ressalta ainda que débitos de anui-
dades e taxas não quitadas serão enviados para co-
brança em cartório.



Amamentação

Gagueira
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Ao longo de 2017 o Crefono3 
participou de diversas campanhas, 
entre elas a Amamentação e Gagueira.  
A novidade deste ano aconteceu na 
Capital do Paraná, onde o Conselho 
conquistou uma importante parceria 
com a Prefeitura de Curitiba. Com isso,  a 
Campanha alusiva a amamentação teve 
exposição em toda a linha de ônibus que 
circula na cidade e municípios vizinhos. 
Por meio de cartazes afixados nos 
coletivos as pessoas foram sensibilizadas 
sobre o tema. 

Para conscientizar a população 
em relação a gagueira, além de dis-
tribuir cerca de 2 mil folders com o 
tema da campanha para as univer-
sidades e delegacias do Paraná e  
Santa Catarina, o CREFONO3, tam-
bém encaminhou as Unidades de 
Saúde de Curitiba 150 cartazes e 500 
folders alusivos à data.

Em Itajaí, o Dia Internacional de 
Atenção à Gagueira foi comemora-
do na Univali, onde diversos profis-
sionais discorreram palestras sobre 
o tema. Na foto ao lado, o professor 
e psicólogo João Rodrigues Maciel 
Portes falou sobre o tema.

Em Florianópolis a ação ocorreu 

CAMPANHAS 

no Centro, com a distribuição de 
panfletos informativos e orienta-
ções sobre gagueira à população. 
Dia 23 de outubro, no auditório de 
graduação do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), ocorreu também 
um debate entre pacientes que têm 
gagueira, familiares, estudantes, 
professores e profissionais fonoau-
diólogos. O objetivo foi informar e 
conscientizar a população sobre a 
gagueira e seu tratamento, e pro-
porcionar experiências enriquece-
doras ao aprendizado dos estudan-
tes de Fonoaudiologia. 

Na maternidade do Hospital do 
Trabalhador foi promovida uma 
palestra para as ‘mamães’ pacientes. 
Quem falou sobre o assunto foi a 
Fonoaudióloga Emanuela Bora, 
da Maternidade Victor Ferreira do 
Amaral. No Museu Oscar Niemeyer 
(MON) aconteceu o lançamento 
nacional da 25ª Semana Mundial de 
Amamentação. No Jardim Botânico 
foi realizada a ‘Hora do Mamaço’, 

com a participação de mais de 50 
mães, que foram convidadas a 
amamentar os bebês ao ar livre. Já 
na Boca Maldita, área central de 
Curitiba, durante toda a primeira 
semana de agosto, profissionais do 
Programa de Aleitamento Materno 
(Proama) deram orientações sobre 
os benefícios e mitos em torno da 
amamentação. 

Florianópolis
O Agosto Dourado em Florianópolis 

foi celebrado com a Hora do Mama-
ço promovida pelos alunos do curso 
de Fonoaudiologia da Universidade 
Federal de Santa Catarina. A ideia 
foi intensificar a promoção ao alei-
tamento materno, informar sobre 
os benefícios e sensibilizar a popu-
lação e os alunos do curso. 



Artigo premiado 
Jane Assunção Brunhara escreveu artigo que abordou a acessibilidade da pessoa  
com deficiência no ensino superior, confira abaixo o artigo na íntegra. 

A universalização da educação, 
enquanto direito fundamental de-
fendido pela Declaração dos Direi-
tos Humanos (UNESCO, 2009) e 
pela Constituição Federal (BRASIL, 
1988), tem sido um desafio ao lon-
go da história de nosso país. Ações 
afirmativas, implementadas na últi-
ma década, representam um impor-
tante avanço neste processo, já que 
favoreceram a ampliação do acesso 
ao Ensino Superior a grupos antes 
excluídos do mesmo, dentre estes 
o composto por pessoas com defi-
ciência.

Ainda que tais ações, enquanto 
política de Estado, desempenhem 
um papel importante na promoção 
do acesso e da permanência do alu-
no com deficiência neste nível de 
ensino, como é o caso do Programa 
INCLUIR (BRASIL, 2013) e da Lei de 
Cotas (BRASIL, 2016), pode-se ve-
rificar que diversas barreiras têm 

impedido a participação com qua-
lidade destes alunos durante a for-
mação acadêmica (SILVA, 2016).

Dentre estas barreiras, as ati-
tudinais têm sido apontadas como 
uma das mais restritivas, uma vez 
que estão relacionadas a interações 
e atitudes sociais desfavoráveis à 
inclusão da pessoa com deficiência. 
Sustentadas por preconceitos e de-
correntes da falta de conhecimento 
acerca dos processos educacionais e 
das particularidades relativas à pes-
soa com deficiência, tais barreiras 
potencializam a discriminação e a 
exclusão de alunos com deficiência 
inseridos no Ensino Superior.

Salientamos a importância do 
implemento de estudos e ações 
interdisciplinares que analisem as-
pectos que impedem ou limitam a 
inclusão educacional e social. Nesse 
sentido, foi realizado estudo com o 
objetivo de investigar atitudes so-

ciais em relação ao aluno com de-
ficiência adotadas por 583 alunos e 
18 professores de uma Universidade 
do Sul do país. Resultados obtidos 
demonstraram que parcela signifi-
cativa dos participantes apresentou 
atitudes positivas. Tal fato pode es-
tar relacionado às características 
inclusivas da instituição como: a 
presença de funcionários com defi-
ciência; adequações arquitetônicas; 
a presença de alunos com deficiên-
cia em sala de aula, e a existência de 
uma Comissão de Educação Inclusi-
va atuante na Universidade.

Os resultados desta pesquisa 
apontam para a importância das 
instituições de ensino investirem 
na implantação de políticas e ações 
comprometidas com o acesso e a 
permanência do aluno com defici-
ência no Ensino Superior, contri-
buindo para a construção de uma 
sociedade inclusiva.
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O vencedor do Prêmio Jo-
vem Fonoaudiólogo foi conhe-
cido durante as comemorações 
do Dia do Fonoaudiólogo, em 
Curitiba, no último mês de de-
zembro.

 A vencedora foi a aluna da 
Universidade Tuiuti do Paraná, 
Jane Assunção Brunhara orien-
tada pela professora, Ana Paula 
Berberian (foto a direita).

PRÊMIO JOVEM FONOAUDIÓLOGO 2017 



CONFRATERNIZAÇÃO
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CONHEÇA OS 'AMIGOS DA FONOAUDIOLOGIA 2017' 
ELEITOS POR FONOAUDIÓLOGOS DE TODAS AS REGIONAIS 
DO PARANÁ E SANTA CATARINA

Dra. Luciane Morimitsu 

REGIÃO LONDRINA

Dr. Guilherme Francisco Gomes 

REGIÃO CURITIBA

Dra. Ana Cléia O. M. de Mendonça 

REGIÃO MARINGÁ

Dra. Eliane Seemann Bernardi,    

representando o Dr. Sérgio Tadeu 

Bersani 

REGIÃO MARINGÁ

Dra. Ângela Cristina de M. Braga

REGIÃO BLUMENAU

Dra. Marideide Cruz 

REGIÃO JOINVILLE

Dra. Maria Rita Pimenta Rolim 

REGIÃO FLORIANÓPOLIS

Dra. Juliana de Conto 

REGIÃO IRATI

Dra. Sinara dos Santos Hutner 

REGIÃO ITAJAÍ



CONFRATERNIZAÇÃO
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CONHEÇA OS 'AMIGOS DA FONOAUDIOLOGIA 2017' 
ELEITOS POR FONOAUDIÓLOGOS DE TODAS AS REGIONAIS 
DO PARANÁ E SANTA CATARINA

Centenas de profissionais participaram das festividades do Dia do Fonoaudiólogo, comemorado no último dia 
09 de dezembro. Confira os cliques de cada uma das regionais. Obrigado por participar deste momento. 

Florianópolis (SC)

Blumenau (SC)

Itajaí (SC)

Joinville (SC)

Londrina(PR) Maringá(PR)

Curitiba (PR)



2018Programação 

2017 Já fez a sua avaliação?

31 Fóruns de Atualidades 
realizados nas cidades de Curitiba, 
Londrina, Joinville, Blumenau, 
Criciúma, Itajaí e Florianópolis.

Acesse o link goo.gl/
xvSwsh? e deixe a sua 
sugestão registrada. 
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O CREFONO3, que há dois anos promove Fóruns de Atualidades em cidades 
do Paraná e Santa Catarina, neste ano, irá lançar o Seminário de Atualidades, 
ampliando o número de temas e de profissionais envolvidos. 

Curitiba e Florianópolis são as cidades selecionadas para promover os dois 
grandes encontros. As datas serão conhecidas ao longo do primeiro trimestre. 

 As Capitais foram escolhidas para facilitar a mobilidade dos participantes.

Em tempo:
A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia vai promover um grande encontro 

da profissão em Curitiba. Entre os dias 11 e 13 de outubro, o evento acontece 
no Expo-Unimed e no dia 10, o pré-congresso será realizado na Universidade 
Tuiuti do Paraná (UTP).


