RELEASE

A Universidade Federal da Paraíba, entre os dias 22.10 e 01.11.2014, atuará enquanto
cenário de uma grande semana de mobilização e discussão em torno da temática “Gagueira e Mercado
de Trabalho” em alusão ao Dia Internacional de Atenção à Gagueira.
Foram propostas ações e discussões pautadas na intervenção, pelo fonoaudiólogo, do sujeito
que gagueja, assim como estratégias de acolhimento e sensibilização da sociedade perante este grupo.
Ao longo da semana, várias atividades serão desenvolvidas, com o apoio do Instituto Brasileiro de
Fluência, Conselho Regional de Fonoaudiologia (4ª região) e Centro de Ciências da Saúde da UFPB,
organizadas pelo Departamento de Fonoaudiologia desta mesma Instituição de Ensino Superior.
A programação será composta pelas seguintes atividades:
 22.10.2014, às 16:00h: Ação no Busto de Tamandaré, em João Pessoa / PB, por meio de
panfletagem junto ao público local, promovendo esclarecimentos em torno da temática da Gagueira;
 30.10. 2014, às 9:00h: Abertura da I Semana de Atenção à Gagueira da UFPB, com
diversos profissionais em torno da temática “Gagueira e Mercado de Trabalho”. Teremos, ainda, a
participação do coral do Curso de Fonoaudiologia da UFPB;
 30.10.2014, às 14:00h: Triagem (Avaliação) de pessoas com queixa de disfluência, entre
adultos e crianças, na Clínica-Escola de Fonoaudiologia da UFPB, com encaminhamento posterior
para tratamento deste público;
 31.10.2014, das 8:00 às 11:00h e das 14:00 às 17:00h: ações de promoção de saúde e
educação frente a pessoas que gaguejam, a serem realizadas em escolas do município de Cabedelo /
PB;
 01.11.2014, das 8:00 às 18:00h: Curso sobre “Distúrbios da Fluência: Etiologia,
Diagnóstico Diferencial e Terapia”, para fonoaudiólogos e estudantes de Fonoaudiologia, com a
presidente do Instituto Brasileiro de Fluência, Fga. Dra. Anelise Junqueira Bohnen, no Auditório
do Complexo de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da UFPB.
Assim, convidamos a todos os interessados em se unir conosco com prol desta causa e na
promoção do conhecimento na área da Fluência. Serão muito bem vindos!

Atenciosamente,
Comissão Organizadora.

