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PORTARIA CRFa 2ª REGIÃO Nº 004/2018

Regula os critérios de divulgação de eventos nos meios de comunicação do Conselho
Regional de Fonoaudiologia 2ª Região.

A Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais e cumprindo o deliberado pelo Plenário em sua 437ª Sessão
Plenária Ordinária, realizada em 09 de março de 2018,
Considerando os termos do Regulamento Interno dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia,
aprovado pela Resolução CFFa nº 517/2017;
Considerando os termos da Lei Federal nº 6965/81;
Considerando que a divulgação de eventos que fomentam discussões e aperfeiçoamento da
Fonoaudiologia é de interesse do CRFa 2ª Região;
Considerando os termos do Código de Ética da Fonoaudiologia, aprovado pela Resolução CFFa
nº 490/2016;
Considerando que o CRFa zela pelos princípios éticos e pela competência do serviço prestado à
sociedade;
Considerando a importância do CRFa 2a Região utilizar seus veículos de comunicação, que são o
site, www.fonosp.org.br, página no facebook, Youtube e boletim eletrônico para divulgar
eventos;
Considerando a necessidade de critérios que respeitem a diversidade de concepções teóricas
baseadas nos princípios éticos da profissão;
Considerando a busca da garantia da defesa, do apoio e da divulgação das diferentes vertentes
de atuação fonoaudiológica;
Considerando a necessidade de normatizar os critérios para divulgação de eventos nos veículos
de comunicação do CRFa 2ª Região;
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RESOLVE:
Artigo 1º - Estabelecer que serão divulgados nos meios de comunicação do CRFa 2ª Região
eventos realizados por Universidades, por Associações profissionais e os Congressos de
reconhecida relevância de participação da classe.
Os eventos mencionados no caput deste artigo deverão respeitar as normativas emanadas pelo
Conselho Federal de Fonoaudiologia, a Lei nº 6965/1981 e o Código de Ética da Fonoaudiologia.
Artigo 2º - Não serão divulgados eventos particulares e cursos de especialização.
Artigo 3º - Cabe à diretoria do CRFa 2ª Região a análise do conteúdo do evento para deliberação
da divulgação nos meios de comunicação deste órgão.
Artigo 4º - Esta portaria foi aprovada na 438ª Sessão Plenária e entrará em vigor nesta data,
revogando todas as disposições contrárias referentes ao tema.

São Paulo, 13 de abril 2018.
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