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O cronograma das eleições dos 
Conselhos Regionais de Fonoau-
diologia para o triênio 2019/2022 
foi aprovado no primeiro semestre 
deste ano. Fonoaudiólogos, que 
têm interesse em participar, podem 
inscrever suas chapas até o dia 23 
de novembro. Os inscritos serão 
conhecidos no dia 10 de dezembro, 
após análise da Comissão Eleitoral.

APROVADO CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES 
PARA O TRIÊNIO 2019/2022
As chapas podem ser inscritas até o dia 23 de novembro

 Conforme o Regulamento Elei-
toral, aprovado pela Resolução CFFa 
508/2017, Artigo 4, para os profis-
sionais concorrerem aos cargos de 
membro efetivo e de membro su-
plente, devem possuir identificação 
civil e cidadania brasileira; compro-
var, na data da inscrição da chapa, 
registro profissional ininterrupto, no 
mínimo, dos últimos três anos, para 

as eleições dos Conselhos Regionais 
de Fonoaudiologia; estar em pleno 
gozo dos direitos profissionais; dos 
direitos civis; dos direitos políticos; 
e ter domicílio profissional há pelo 
menos dois anos, contados retroati-
vamente, a partir do último dia fixa-
do para a inscrição das chapas.

A eleição será via internet, por meio de um sistema próprio para a elei-
ção. O aviso eleitoral – comunicado oficial - será enviado para o endereço 
do profissional. Por esse motivo, o CREFONO3 reforça a importância de 
manter o cadastro atualizado.

O voto é obrigatório, de acordo com o Art. 43, da Resolução 508/2017.  
São eleitores todos os Fonoaudiólogos inscritos no Conselho Regional de 
Fonoaudiologia. O voto facultativo é apenas para os Fonoaudiólogos com 
idade igual ou superior a 70 anos.

A Resolução CFFa nº 525, de 21 de abril de 
2018, pode ser acessada no link:

Votação online Fique atento as datas

24/9/18 - Designação da 

Comissão Eleitoral

24/10/18 - Data para publicação 

do Edital de Convocação

23/11/18 - Data limite para 

inscrição de chapas 

10/12/18 - Apreciação dos pedi-

dos de inscrição de chapa 

11/2/19 - Quitação de débitos

21 e 22/2/19 - Período das 

Eleições pela internet 

11/3/19 - Consolidação do 

Processo Eleitoral  

26/3/19 - Data limite para o 

profissional enviar justificativas 

por não ter votado

http://www.fonoaudio-
logia.org.br/cffa/wp-con-
tent/uploads/2013/07/res-
525-18.pdf
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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

Concluído o primeiro semestre 
de 2018, ingressamos rumo aos pró-
ximos seis meses com várias metas 
e objetivos a serem cumpridos. O 
principal deles acredito que seja as 
eleições para o triênio 2019/2022. 
Por isso Fonoaudiólogo fique aten-
to ao calendário, monte sua chapa 
e venha fazer parte da história do 
nosso conselho, venha se dedicar ao 
fortalecimento da nossa classe.

Essa é uma mudança necessá-
ria para que novos profissionais 
venham somar com o crescimento 
e atuação do conselho, que hoje 
congrega mais de dois mil Fonoau-
diólogos no Paraná e mais de mil em 
Santa Catarina.

Uma das bandeiras que ergue-
mos nesta gestão e que deve ser 
ampliada é a discussão sobre o en-
sino à distância. Prezamos para que 
não só a Fonoaudiologia, mas que 
cursos da área da saúde sejam 100% 
presenciais, pois só assim teremos 

Você gostaria de ser indicado 
como Perito? 

Então acesse o site do CREFONO 3 e faça o seu 
cadastro no indicador profissional do portal: 

https://www.crefono3.org.br/?pag=
FonoaudiologosVP

Por dentro do CREFONO3

uma formação interprofissional de 
qualidade, humanista, técnica e 
de ordem prática, que só por meio 
presencial é possível permear uma 
maior integração entre o ensino, o 
serviço e a comunidade.

Ressalto que não se trata de um 
posicionamento contra as Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação, 
em cursos superiores na modalida-
de presencial, a questão é que pro-
fissões ligadas a área de saúde têm 
particularidades que são indispen-
sáveis a presença em sala de aula. 

Outro ponto da gestão que ava-
liamos como conquista foi a implan-
tação dos Fóruns de Atualidades, 
que neste ano ampliamos para o 
Seminário de Atualidades em Curi-
tiba e Londrina, no Paraná, e de 
Florianópolis, em Santa Catarina, 
com destaque para as palestras de 
profissionais renomados e para a 
gratuidade na inscrição dos partici-
pantes.

Aproveito também para fazer 
um convite a todos. Entre os dias 10 
e 13 de outubro, Curitiba será sede 
para o XXVI Congresso Brasileiro 
de Fonoaudiologia, o III Congresso 
Ibero-Americano e o VI Encontro 
Sul-Brasileiro de Fonoaudiologia. 
Eventos organizados pela Socie-
dade Brasileira de Fonoaudiologia 
(SBFa), com apoio da Universidade 
Tuiuti do Paraná (UTP) e do CRFa.3ª 
Região. O tema central, deste ano, 
será a “Comunicação e direitos hu-
manos: democratização do acesso 
às práticas fonoaudiológicas”. 

Apoiamos e incentivamos o 
compartilhamento de conhecimen-
to tanto para o crescimento profis-
sional quanto para o fortalecimento 
da Fonoaudiologia, oferecendo um 
serviço de qualidade para Socieda-
de.

Boa leitura!
Francisco Plestch

Presidente 

Documento profissional

Desde o ano de 2012 tornou-se obrigatória a Revalida-
ção da Identidade Profissional. Fonoaudiólogo fique aten-
to a data de validade de seu documento que é de 5 anos e 
está impressa na frente da sua cédula de identidade e soli-
cite a renovação do mesmo com 30 dias de antecedência. 
Para quem ainda possui documento antigo, o CREFONO3 
lembra que o prazo de substituição expirou em maio/2017, 
portanto, entre em contato o mais breve possível para 
orientação e substituição do documento: registros@cre-
fono3.org.br ou (41) 3016-8951 ou 3016-8792, ramal 16. A 
não observância da Resolução CFFa 524/2018, artigo 39, 
pode implicar na abertura de processo ético.
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A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) 
realizará o XXVI Congresso Brasileiro de Fonoaudio-
logia, o III Congresso Ibero-Americano e o VI Encon-
tro Sul-Brasileiro de Fonoaudiologia de 10 a 13 de 
outubro, em Curitiba. Com o propósito de fortalecer 
a comunicação e parceria com as IES, no dia 10 será 
promovido o pré-congresso, no campus da Universi-
dade Tuiuti do Paraná dando sequência às atividades 
científicas nos demais dias no ExpoUNIMED.

O tema central, deste ano, será a “Comunicação 
e direitos humanos: democratização do acesso às 
práticas fonoaudiológicas”. Ele é alusivo às palavras 
chave da luta incessante da Fonoaudiologia junto a 
sociedade: defesa irrestrita ao direito à palavra, à pro-
moção do diálogo, à valorização de diferentes formas 
de comunicação, à melhoria da qualidade de vida, ao 
fomento para o desenvolvimento e progresso da ci-
ência, do cuidado em saúde, do acesso à educação e 
ao trabalho a todos independentemente de sua con-
dição física, mental, social ou econômica.

Ainda sobre o tema, ele foi escolhido, pois reforça 

o direito de cada cidadão de constituir linguagem, ou-
vir e ser ouvido, expressar-se e ser compreendido nas 
suas formas de manifestação, cuidar da voz e da mo-
tricidade orofacial, ter acesso à informação e poder 
utilizá-la para leitura do mundo, poder se comunicar 
para alcançar independência e autonomia e participa-
ção social.

Ressalte-se também que a comunicação constitui 
campo para conquista de outros direitos como edu-
cação, saúde, informação, assistência social entre ou-
tros, e assegura a constituição de uma sociedade mais 
justa e humana. Por isso nas atividades do congresso 
a ideia é referendar o acesso da população às práticas 
fonoaudiológicas pautadas na ética e na qualidade e 
dignidade da vida em todos os seus ciclos. 

Os eventos têm o apoio de várias instituições de 
ensino da região e do país, do Conselho Federal de 
Fonoaudiologia e do Sistema de Conselhos Regionais, 
diversas associações e entidades científicas, entre 
elas, ABA, ABRAMO, ISAAC, pesquisadores e profis-
sionais locais e internacionais.

Programação Científica 

Conferências magnas

Simpósios com temas transversais

Discussão de casos clínicos

Encontros

Fóruns

Sessões comentadas 

Relatos de experiência

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.BRASFONO2018.COM.BR



Curitiba foi a primeira cidade a promover 

o Seminário de Atualidades, que também 

acontecerá em Londrina e Florianópolis

Depois de dois anos promovendo Fóruns de Atu-
alidades em cidades do Paraná de Santa Catarina, o 
CREFONO3 lançou, em junho, o Seminário de Atua-
lidades ampliando o número de temas e profissionais 
envolvidos. O primeiro aconteceu em Curitiba, na ca-

Presidente do CREFONO3, Francisco Pletsch; coordenadora do Mestrado e Doutorado 

em Distúrbios da Comunicação da UTP, Rosane Sampaio Santos e a Diretora 

Secretária do CREFONO3, Jozélia Ribas

Da esq. à dir.: as palestrantes Fonoaudiólogas - Talita Todeschini Vieira, Camila

Ferreira Molento, Kelly F. de Mello A. de Moraes, Deisi Cristiane Pfutzenreuter

e Cibele Fontoura Cagliari

Fonoaudiólogas palestrantes, da esq. à dir.: Emilia 
Thofehrn, Helena Maria da Rocha e 
Tais Rodrigues Lisboa

pital paranaense, e mais dois já estão previstos para o 
segundo semestre: Londrina (PR), em agosto, e Floria-
nópolis (SC), com data a confirmar.

Assim como em Curitiba, o tema central dos pró-
ximos encontros será a ‘Fonoaudiologia nas diversas 
etapas da vida’, com palestras que tratam de assuntos 
desde a Fonoaudiologia Educacional até a Disfagia. De 
acordo com a organização, o objetivo é mostrar a am-
pla atuação da profissão.
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Incentivo à qualificação e à atualização profissional

Encontro



Também participaram a Fiscal do CREFONO3 Iara de la Torre, a 

Diretora Tesoureira do CREFONO3, Solange Coletti Schnekenberg;  

a Assistente Administrativa do CREFONO3, Eriette Marie C. Silva; e 

a Presidente da Comissão de Divulgação, Simone Ferreira dos Santos

Da esq. à dir.: a Conselheira Municipal de Saúde pelo Sinfopar, 

Paula Regina Jardim Campos; a Presidente do Sinfopar, Maria 

Patricia do Nascimento; a Presidente da Comissão de Divulgação, 

Simone Ferreira dos Santos; a Diretora Tesoureira do CREFONO3, 

Solange Coletti Schnekenberg; e a Presidente das Comissões de 

Licitação e Parlamentar, Márcia Celine Rocha de Lucca

O encontro reuniu mais de 100 pessoas

Fonoaudiólogas palestrantes Edna Marcia da Silva Abdulmassih 

e Amanda de Castro Leite Gans (à dir.)

Entre os participantes, alunos e profissionais do Paraná, 

Santa Catarina e São Paulo

O Seminário teve o patrocínio da Audix, da esq. à dir.: 

Volnei Becchi; Célia Lima; Wilson Pereira e Edson Lima
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Valor arrecadado R$ 1.565.488,12 Aplicação dos recursos: Despesas R$ 1.376.501,50

GASTOS COM A 
FISCALIZAÇÃO

21% INVESTIMENTOS
1%

PESSOAL 
ADMINISTRATIVO E 
ENCARGOS SOCIAIS

28%
DIÁRIAS DE 

CONSELHEIROS 
11%

PASSAGENS 
3%

SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

6%

SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA

6%

MANUTENÇÃO 
DELEGACIAS DE 

LONDRINA E 
FLORIANÓPOLIS

4%

DESPESAS 
BANCÁRIAS

3%

SERVIÇOS POSTAIS
3%

DEMAIS DESPESAS
14%
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Prestação de contas

Resumo financeiro do exercício 2017

Por dentro do CREFONO3
Baixa de registro

O Fonoaudiólogo que não esteja exercendo a pro-
fissão, pode requerer a baixa de seu registro, desta 
forma, não terá em seu cadastro a cobrança de anui-
dades e outras obrigações a partir da data do proto-
colo do requerimento junto ao conselho, conforme 
Regulamenta a Resolução CFFa nº 524/2018, parte 
IV, artigos 26 e 27. O requerimento da baixa pode ser 
impresso no site: www.crefono3.org.br, ícone inscri-
ções de pessoa física. Ao retornar à atividade basta 
requerer a reintegração do registro. Dúvidas podem 
ser esclarecidas junto ao setor de Registros.

Resoluções
As Resoluções e normativos do Sistema CFFa/CR-

Fas, aprovadas e publicadas no primeiro semestre, 
podem ser conferidas na íntegra no Portal do CFFa. 
Confira:  http://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/in-
dex.php/resolucoes/.

Portal de serviço I
Os profissionais e empresas com registro ativo junto 
ao CREFONO3 dispõe de serviços online 24, sendo 
possível fazer a atualização de endereços e obter 
certidões de regularidade e o certificado de registro 
da pessoa jurídica. Caso você ainda não tenha a sua 
senha de acesso, pode solicitar no endereço: 
https://www.crefono3.org.br/?pag=conselho.

Portal de serviço II
Também é possível fazer a consulta da relação de 

profissionais inscritos. Acesse o Portal, se ainda não 
possui senha, solicite a sua no link: http://portal.cre-
fono3.org.br/portal/login.xhtml. Divulgue o seu tra-
balho. Cadastre-se no Indicador Profissional: https://
www.crefono3.org.br/?pag=FonoaudiologosVP

Os conselheiros do IX Colegiado tem o compromisso com a transparência e com a prestação de contas aos 
Fo-noaudiólogos e a sociedade, para tanto, apresentamos os valores arrecadados em 2017 e os investimentos rea-
lizados.  Para consulta aos demais relatórios contábeis, visite o portal Acesso a Informação no site crefono3.org.br.

RECEITAS DE 
ANUIDADES 2017; 

1.271.531,11

RECEITA DE TAXAS, 
INSCRIÇÕES E 

DOCUMENTOS; 
61.925,75

APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS, MULTAS, 

JUROS E CORR. 
MONETARIA; 148.893,86

DÍVIDA ATIVA; 83.137,40
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Você fiscal

Fique atento ao Código de Ética 
da Fonoaudiologia

Lei 6.965/1981 e demais normativas do Sistema de 
Conselho de Fonoaudiologia 

Orientar e fiscalizar o exercício profissional. Es-
ses são apenas alguns dos papéis da Fiscalização 
do CREFONO3. Porém, mesmo não ocupando um 
cargo no conselho, você como profissional pode 
praticar sua função cidadã contribuindo para a ga-
rantia do serviço de qualidade e difusão das nor-
mas da profissão.

Em seu dia a dia, várias situações podem acon-
tecer e não ter a presença de um fiscal do conselho, 
mas você profissional pode formalizar uma denún-
cia indicando o nome e a qualificação do denun-
ciante e denunciado; descrevendo fatos ou atos e 
suas fundamentações; apresentando provas pelas 

quais o denunciante pretende demonstrar a verdade 
dos fatos alegados; indicando testemunhas e qualifi-
cações, quando houver.

Outra opção é fazer a denúncia informal, descre-
vendo a irregularidade, identificando o denunciado 
ou mesmo informando o endereço do local a ser fis-
calizado e telefone de contato. Atualmente, o conse-
lho conta com três fiscais, uma na Sede em Curitiba e 
uma na Delegacia de Londrina, no Paraná, e uma na 
Delegacia de Florianópolis, em Santa Catarina.

No Paraná somos 2.399 profissionais e em Santa 
Catarina 1.473, o que tornam o conselho forte e re-
presentativo. 

Ouvidoria Curitiba
ouvidoria@crefono3.org.br
Rua XV de Novembro, 266, conj. 71, 
Centro – Curitiba (PR)
Contato: (41) 3016-8951 ou 3016-8792
Horário de atendimento ao público: Segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h

Delegacia de Londrina
delegacia.pr@crefono3.org.br
Rua Brasil, 1014, sala 1.203, 12º andar, 
Centro - Londrina (PR)
Contato: (43) 3323-0080 ou 3323-0081
Horário de atendimento ao público: Segunda a 
sexta-feira, das 9h às 15h

Delegacia de Florianópolis 
delegacia.sc@crefono3.org.br
Av. Rio Branco 354, sala 309, Ed. Maxim's, 
Centro - Florianópolis (SC)
Contato: (48) 3028-8792 ou 3024-8952
Horário de atendimento ao público: Segunda 
a sexta-feira, das 9h às 15h
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Fique atento as campanhas, participe e envie as suas sugestões para que, juntos, possamos implantar              

melhorias em prol da Fonoaudiologia.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA – 3ª REGIÃO
RUA XV DE NOVEMBRO 266  - CONJ 71 – 7º ANDAR – CENTRO 
CURITIBA-PR  / CEP: 80020-310 

FONOAUDIÓLOGO (A)

REMETENTE

Denúncia: manifestações 
sobre condutas supostamente 
ilegais que envolvem 
fonoaudiólogos. É assegurado o 
sigilo do denunciante, de acordo 
com a legislação vigente.

Sugestão: são opiniões do 
fonoaudiólogo e/ou cidadão 
referente ao atendimento, 
aos procedimentos em geral, 
à legislação e ao site do 
CREFONO3.

Reclamação: manifestações 
de insatisfações relacionadas 
ao atendimento prestado pelos 
funcionários e conselheiros do          
CREFONO3.

Elogio: manifestações 

referentes à satisfação com o 
serviço ou atendimento prestado.

Solicitação diversa: 
informações, esclarecimentos 
ou dúvidas sobre legislação e 
procedimentos fonoaudiólogicos, 
que não se enquadram em 
nenhum dos anteriormente 
citados.

Retorno
As ouvidorias contam com o 

prazo de 20 dias, prorrogáveis 
por mais dez, para oferecer ao 
fonoaudiólogo e/ou cidadão uma 
resposta. Na impossibilidade 
de oferecer uma resposta 
neste prazo, a ouvidoria 
deve apresentar resposta 
intermediária, que interromperá a 

contagem do prazo, informando 
ao fonoaudiólogo e/ou cidadão 
qual o andamento da sua 
manifestação, e quais são as 
etapas necessárias para que a 
resposta possa ser oferecida. 

Se em trinta dias ainda não 
for possível oferecer a resposta 
conclusiva, a ouvidoria deve 
oferecer ao cidadão uma nova 
resposta intermediária, trazendo 
informações atualizadas sobre 
o andamento da manifestação. 
Isso pode ser feito quantas vezes 
forem necessárias.

Serviço: O atendimento 
presencial é realizado 
com agendamento prévio. 
Informações: ouvidoria@
crefono3.org.br

Quer apresentar alguma sugestão, fazer algum elogio ou crítica, solicitações,           
reclamações ou denúncias? Entre em contato direto com a Ouvidoria, um canal 
aberto entre o Fonoaudiólogo/cidadão com o CREFONO3. Todas as manifestações 
são analisadas, orientadas e encaminhadas às áreas responsáveis pelo atendimento 
ou apuração do caso. Além disso, a partir das informações trazidas pelos Fonoaudió-
logos e/ou cidadãos, a Ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, assim 
como apontar situações irregulares no órgão ou entidade.

Canal aberto  Ouvidoria


