
A campanha da Semana da VOZ é promovida pela

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa). É um

evento que acontece anualmente em comemoração

ao Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril.

O principal objetivo da Campanha da Voz é promover

ações que visem a conscientização da sociedade quanto

à importância da saúde vocal em suas diferentes

dimensões. A voz deve ser entendida como instrumento de

trabalho, veículo de expressão e indicador de saúde.

A divulgação da logomarca "Amigos da Voz" tem o intuito

de reforçar sua identificação com os cuidados com a voz

e divulgar a Fonoaudiologia.

Dia 16 de abril é o

Dia Mundial da Voz

Nessa semana são propostas várias atividades visando

orientar a população quando à importância de se

cuidar bem da saúde vocal.

A Campanha da Semana da Voz deve ser coordenada

por fonoaudiólogos regularmente registrados pelo

Conselho Regional de Fonoaudiologia, podendo contar

com a ajuda de outros colaboradores como médicos,

estudantes, ligas acadêmicas e etc.

No site da SBFa

(https://www.sbfa.org.br/campanhadavoz/), temos

sugestões de diversas atividades a serem desenvolvidas

nesta semana como peças, distribuição de materiais

informativos, palestras realizadas por fonoaudiólogos,

em parceria ou não com profissionais da saúde e

profissionais da voz, jogos, e até mesmo um plantão de

atendimento.

Tais atividades acontecem não apenas no Brasil, mas

em várias partes do mundo.

E o Curso de Fonoaudiologia da PUC Minas, é claro,

nunca fica fora dessa!

Aqui, somos todos

Amigos da Voz!

No Curso de Fonoaudiologia da PUC Minas, a Semana da

Voz é um evento previsto como Prática Curricular de

Extensão das disciplinas relacionadas à área de Voz.

Além da professora responsável, as monitoras de voz

sempre fazem parte da equipe de organização do

evento, auxiliando na orientação dos alunos do curso.

Normalmente o curso promove palestras, gincanas,

entrevitas, workshops, “Teatro mudo”, o “Corredor da voz”

e demais estratégias para orientar a população e cursos

da Universidade interessados na temática; o “Palco

aberto”, que é um momento de muita cantoria e

descontração; o concurso “A Bela Voz”, que elege a mais

bela voz da Semana da Voz, dentre outras atividades.

A programação é sempre divulgada, principalmente nas

redes sociais do curso.

No ano de 2020, a campanha deu destaque à "voz que

vem de dentro de cada um de nós: voz que escuta, voz

que acolhe, voz que comunica". Nesse ano de 2021,

daremos continuidade às orientações remotas.

Seja amigo da sua Voz!

SEMANA DA VOZ



A campanha conta coma participação e apoio de 

vários famosos, como também de cantores. Tivemos 

na campanha a participação de Ivete Sangalo, a 

dupla Victor e Léo, Ana Hickmann,Rodrigo Faro, 

Roberta Miranda, e no último ano (2020), tivemos a 

participação do ator Lazaro Ramos.

Como estímulo para a participação dos fonoaudiólogos

na Campanha, a SBFa instituiu o prêmio para a Melhor

Campanha da Voz. Desde então, o prêmio é entregue no

Congresso de Fonoaudiologia do ano corrente. Dentre os

critérios considerados para se premiar uma Campanha

da Semana da Voz, destaca-se a orientação para

realização de ações de maior abrangência e uso da

criatividade na elaboração das atividades propostas. A

vencedora da primeira premiação promovida pela SBFa

foi a USP-Bauru, em 2002.

Seja amigo da sua Voz!

Seja amigo da sua Voz!
Esse é o slogan da campanha, que juntamente com as   

logomarcas da instituição participante, da SBFa e dos   

Amigos da Voz, devem estar em todo material que diz 

respeito à campanha.

Slogan: Seja amigo da sua Voz!

Logomarcas:

- Instituição participante: 

- SBFa:

- Amigos da Voz: 

Histórico dos temas:

Em 2017, campanha do Curso de Fonoaudiologia
da PUC Minas foi agraciada com o 3º lugar, no
25º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia.

Logomarca “Amigos da Voz”:

- Cor azul, cor da pedra Safira, oficializada como um dos
símbolos emblemáticos da Fonoaudiologia, de acordo
com a resolução 278/01 do Conselho Federal de
Fonoaudiologia;

- O espiral em forma de ondas sonoras representa o
“movimento” da voz;

- A frase “amigos da voz”, utilizada em outras diversas
campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde;

- E, por fim, a sigla da SBFa.



Guia elaborado pelos alunos do 3º/4º período do Curso de Fonoaudiologia (1º 2021)
como parte da atividade da prática curricular de extensão da disciplina
“Parâmetros Fisiológicos da Voz e Análise Acústica”.

Acompanhe mais nas redes sociais:

 Do Curso: @cursofonopucminasoficial
 Do Diretório acadêmico: @dafono.pucmg

Curso de Fonoaudiologia – PUC MINAS
fonoaud@pucminas.br

Seja amigo da sua Voz!

Para introduzir o que 
encontrarão nas nossas redes 
sociais e dar um primeiro 
“gostinho de VOZ”... Para ficar por dentro do que acontece na Semana da Voz da

PUC Minas, siga as redes sociais do curso e da SBFa:

Semana da Voz PUC Minas


