
Chapa FonoConecta 

Gestão do triênio 2022-2025 

 

Somos um grupo de fonoaudiólogos de formação acadêmica plural, orientados pela 

ética, transparência, comprometimento e respeito à profissão, para promover a justiça, com 

práticas que valorizem o exercício profissional de qualidade à população. 

Temos como propósito trabalhar pelo fortalecimento da atuação plena do profissional 

e pelo reconhecimento enquanto organização de referência para a categoria, por meio de uma 

gestão compartilhada, com responsabilidade e compromisso de todos os componentes de nossa 

chapa. 

Apresentaremos, abaixo, os pilares de nossa plataforma. 

Responsabilidade Social 

► Zelar pelos princípios éticos e pela competência do profissional; 

► Trabalhar pela efetividade e eficácia das normativas da profissão; 

► Divulgar o Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região para a sociedade por meio dos 

canais de comunicação; 

► Ampliar o diálogo e incentivo à proposição de ações entre o Conselho Regional de 

Fonoaudiologia 2ª Região e a sociedade; 

► Investir em estratégias mais céleres e menos burocráticas de comunicação com os 

profissionais e a sociedade, sem comprometer os registros e documentações oficiais e 

institucionais; 

► Mobilizar os diversos setores da sociedade para o debate e posicionamento ético e legal em 

torno do enfrentamento dos problemas sociais; 

► Discutir e acompanhar os acontecimentos e problemas atuais da área e as transformações 

sociais com as quais o fonoaudiólogo atua; 

► Potencializar a fiscalização e orientação aos profissionais, estudantes e sociedade; 

► Tornar o Conselho uma referência para o fonoaudiólogo e para a sociedade em geral, assim 

como torná-lo conhecido dos demais conselhos e órgãos de interesses comuns; 

► Valorizar e apoiar as Instituições de Ensino Superior (IES) no que diz respeito ao seu papel 

indispensável na formação ética e na qualificação do fonoaudiólogo, habilitando-o para a 

atuação no âmbito Público e Privado; 

► Trabalhar no sentido do protagonismo estudantil, propiciando o conhecimento da 

abrangência de atuação do conselho; 

► Agir sempre com responsabilidade social em defesa dos interesses da população atendida; 

► Zelar pela transparência das ações do Conselho junto aos profissionais e graduandos; 

► Zelar pelo uso racional dos recursos financeiros do CRFa. 

 

Fortalecimento do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região 

► Realizar uma gestão administrativa regida pelos princípios de transparência, acesso às 

informações e gestão coletiva; 

► Executar todas as ações institucionais em comum acordo com as legislações do Tribunal de 

Contas da União e Regimento Interno do Conselho Regional de Fonoaudiologia; 



► Apoiar, capacitar, monitorar e avaliar o escopo administrativo do órgão, no exercício de sua 

função; 

► Implantar espaços que permitam a comunicação entre as comissões temáticas e a diretoria 

do CRFa e que auxiliem na construção do processo de gestão; 

► Elaborar planejamento estratégico anual com definição de indicadores e metas, para 

avaliação de resultados e controle de qualidade; 

► Fomentar a utilização de linguagem técnica, humanizada e acolhedora que possibilite a 

transmissão da mensagem de forma efetiva e resolutiva pelos colaboradores do CRFa. e 

conselheiros, para com a sociedade, graduandos e profissionais da fonoaudiologia; 

► Incentivar a participação ativa do profissional fonoaudiólogo na gestão e nas comissões do 

Conselho; 

► Incentivar a participação ativa dos graduandos de fonoaudiologia nas atividades do 

Conselho; 

► Fortalecer as Comissões do CRFa 2ª Região e o diálogo entre elas; 

► Promover capacitações técnicas e atualizações (presenciais e itinerantes) para fiscais e 

demais colaboradores, bem como para os conselheiros do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia 2ª Região; 

► Otimizar recursos para ações estratégicas do conselho; 

► Fortalecer a Comissão de Orientação e fiscalização junto aos serviços públicos e privados, 

para agir frente aos limites de atuação e exercício ilegal da profissão; 

► Judicializar os casos em que haja constatação de exercício ilegal da Fonoaudiologia por 

outros profissionais não fonoaudiólogos; 

► Promover consultas públicas e pesquisas de opinião com a população, profissionais e 

graduandos, para nortear as ações do CRFa; 

► Estreitar as relações com as IES, a fim de zelar pela formação do graduando que deverá 

contemplar os conteúdos aliados aos princípios éticos da profissão; 

► Ampliar ações externas e conjuntas com outras entidades nas orientações e fiscalizações do 

exercício profissional; 

► Modernizar os processos de trabalhos e recursos para otimizar a atuação dos colaboradores 

e conselheiros. 

 

Fortalecimento da Fonoaudiologia 

► Defender e ampliar o campo de atuação do profissional, viabilizando e apoiando iniciativas 

em prol da valorização e defesa da profissão; 

► Promover espaços de discussão com demais conselhos de classe; 

► Monitorar concursos públicos e processos seletivos referentes a Fonoaudiologia; 

► Monitorar os cursos de graduação referentes a Fonoaudiologia prezando pelas orientações 

do Ministério da Educação para que se cumpram as regras desse órgão 

► Otimizar o uso dos diversos canais de comunicação (ouvidoria) e das Redes Sociais; 

► Acompanhar os Projetos de Lei que favorecem ou ameaçam a atuação fonoaudiológica, e 

realizar as intervenções necessárias; 

► Fomentar e defender a autonomia profissional, considerando a diversidade de concepções 

teóricas e contextos, na esfera pública e privada; 



► Divulgar e fortalecer as especialidades fonoaudiológicas; 

► Promover o diálogo e integração da profissão com os poderes legislativo, executivo e com 

as instâncias de controle social sobre as competências técnicas e éticas das intervenções 

profissionais a partir dos documentos normativos/orientadores da Fonoaudiologia; 

► Integrar o CRFa. com as outras entidades de classe, sociedades científicas e instituições, 

valorizando e apoiando ações de caráter multiprofissional; 

► Promover reunião ampliada do colegiado do CRFa. com fonoaudiólogos e graduandos, para 

a participação ativa junto às comissões do conselho e da plenária; 

► Aproximar o CRFa junto aos gestores e fonoaudiólogos dos serviços públicos e privados com 

o objetivo de conscientizar sobre a atuação nos diferentes níveis da rede de atenção à saúde e 

sobre a necessidade da abertura de novas frentes de trabalho; 

► Elaborar políticas públicas junto às áreas técnicas e temáticas das Secretarias Municipais e 

Estadual relacionadas à atuação do fonoaudiólogo; 

► Criar polos regionais de discussão entre os profissionais com a interlocução do Conselho, 

para o fortalecimento de políticas públicas e privadas do ponto de vista legal e ético; 

► Participar nos órgãos de controle social como conselhos, fóruns, comitês, entre outros; 

► Discutir proposições de políticas públicas junto aos demais conselhos de classe; 

► Discutir, defender e ampliar a atuação fonoaudiológica nos planos de saúde e no SUS; 

► Divulgar o andamento dos projetos de lei relacionados a Fonoaudiologia, bem como 

incentivar os profissionais no seu acompanhamento; 

► Acompanhar, divulgar e orientar os fonoaudiólogos quanto ao exercício da 

telefonoaudiologia e demais ações de Saúde Digital em consonância com o CFFa. 

 

Divulgação da Fonoaudiologia para a Sociedade 

► Elaborar e executar campanhas e participação em eventos que divulguem a atuação 

fonoaudiológica para a sociedade; 

► Elaborar e executar campanhas e participação em eventos que divulguem a profissão para 

os estudantes do Ensino Médio; 

► Participar de encontros, simpósios, congressos, feiras e eventos diversos, para divulgação e 

orientação sobre a atuação fonoaudiológica; 

► Elaborar e distribuir e/ou disponibilizar materiais, por meio digitais, para divulgação da 

Fonoaudiologia; 

► Comunicação constante e assertiva nas mídias;  

► Apoiar iniciativas dos profissionais da Fonoaudiologia na divulgação da profissão, seguindo 

os princípios éticos e legais, dando visibilidade a estas ações. 

 


