
 

 

 

 

 

 

 

 

Manifesto do Departamento de Fonoaudiologia do CCS/UFSC 

O Colegiado do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa 

Catarina adota o posicionamento em defesa do Sistema Único de Saúde, bem como da sua 

valorização e manutenção em nível nacional e, particularmente, no município de Florianópolis, 

Santa Catarina. Diante do árduo processo de construção do referido sistema e suas conquistas, 

torna-se imprescindível a valorização dos trabalhadores que compõem o cenário da saúde 

pública.  

A motivação e valorização desses profissionais de saúde são fundamentais para que a 

população tenha atendimento de qualidade. O cerceamento dos direitos conquistados pelos 

trabalhadores pode incidir nas atividades de ensino, que ricamente contribuem para a 

formação dos futuros profissionais de saúde.  

A estrutura curricular do Curso de Fonoaudiologia desta Universidade tem como 

proposta pedagógica a inserção e o crescimento profissional na área de saúde coletiva. Tal fato 

é legitimado pelas legislações relacionadas à Fonoaudiologia no SUS.  

No que tange a Fonoaudiologia, tem-se a vivência proporcionada pelo contato com a 

comunidade como o diferencial nas atividades de ensino, acrescida ao contato interdisciplinar 

que as ações propiciam. Na área de Fonoaudiologia, a necessidade desse tipo de atividade 

junto à comunidade é ainda maior porque o município não possui fonoaudiólogos atuando na 

atenção básica, o que deixaria a população desamparada para as questões fonoaudiológicas 

neste nível de saúde. Salienta-se tal aspecto, pois é na atenção básica que ocorre o processo 

de formação profissional de todos os profissionais da saúde.  

Haja vista o que se precede, expressamos nosso apoio ao pleito dos trabalhadores da 

rede municipal de saúde de Florianópolis e desejamos que o impasse vivenciado seja 

solucionado garantindo as condições de trabalho e em defesa do SUS.  
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