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1. Introdução  

 

 

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas pela Gestão 2009-

2011 incluindo a descrição das metas e ações, produções e relatório 

financeiro, bem como as ações em andamento e sugestões para a nova 

diretoria.  
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2. Equipe de trabalho 

 

 

A diretoria da Academia Brasileira de Audiologia realizou as suas 

atividades ao longo de 2009 a 2011, contando com a colaboração dos 

seguintes assessores e comitês: 

 Assessoria administrativa 

Marli Moreira Oliveira Zapalá 

Estagiários: Débora Moreira Zapalá (março a setembro de 2009) 

  Otávio Moreira Zapalá (julho de 2010 a fevereiro de 2011) 

Magali Ribeiro Batista de Souza (a partir de abril de 2011)  

 

 Assessoria técnico-científica 

Claudia Regina Charles Taccolini Manzoni 

Maria Aparecida Miranda de Paula Machado 

Maria Cecília Bonini Trenche 

Sandra M.V. Tristão de Almeida 

 

 Assessoria contábil 

Eduardo da Silva Nascimento 

 

 Assessoria jurídica 

Marcus Elidius 

Daniela S. Haddad 

 

 Assessoria de informática 

Marcelo Barros (Empresa Meio Segundo)  

 

 Comitê de Novos Talentos 

Marina Morettin (FOB/USP) 
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Tatiana Mendes de Melo (Univ. Guarulhos/SP) 

Fernanda Zucki (Indaial/SC; USP,Bauru,SP) 

Ana Emília Linares (Sorocaba, SP) 

Maria Jaquelini Dias dos Santos (FOB-USP) 

 

 Seções locais de abril de 2010 a abril de 2011  

 

Bianca Pinheiro Lanzetta Valdo (ES)  

Carmen Barreira-Nielsen (ES)  

Cristiana Magni (PR) 

Danya Ribeiro Moreira (GO) 

Denise Costa Menezes (PE) 

Erica Costa Peruchi (RJ) 

Fernanda Mônica de Oliveira Sampaio (CE) 

Francisca Canindé Rosário da Silva Araújo (PA)  

Isabel Cristiane Kuniyoshi (RO) 

Isabela Hoffmeister Menegotto (RS)  

Joseli Soares Brazorotto (RN) 

Lorena de Cássia Koslowski (PR)  

Marília Fontenele e Silva Câmara (CE) 

Neodete Korbes (AM) 

Simone Mariotto Roggia (SC)  

Wagner Teobaldo Lopes de Andrade (PB)  
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3. Associados  

 

 

 Uma das metas da gestão 2009-2011 foi aumentar o número de 

associados da ABA. Na figura 1, não se observa variação no número de 

associados, comparando-se os anos de 2010 e 2011 aos anos de 2008 e 2009.  

 

 

Figura 1: Número de associados com cadastro aprovado de 2008 a 2011. 
Fonte: Sistema Administrativo da Academia Brasileira de Audiologia, 
25/05/2011.  

 

Na figura 2 e 3 observa-e uma concentração de associados na região 

sudeste, especificamente em São Paulo. No entanto, constata-se que houve 

diminuição do número de associados do Sudeste (em especial, do Estado de 

São Paulo), com aumento da maior parte dos demais Estados, em especial, da 

região Norte e Nordeste. Isto pode evidenciar a influência do 26° EIA, realizado 

em Maceió, no número de associados do Nordeste, bem como a atuação das 

Seções Locais destas regiões, em particular, da região Norte, na qual o Estado 

de Rondônia teve um aumento expressivo de associados.   
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Figura 2: Numero de associados com cadastro aprovado de 2008 a 
2011 por região do Brasil. Fonte: Sistema Administrativo da 
Academia Brasileira de Audiologia, 25/05/2011.  

 

Na figura 3, observa-se que os Estados do Acre e Roraima não têm 

associados ABA desde 2008 e que o número mais expressivo de associados 

ainda são da região Sul e Sudeste, provavelmente, devido à grande influência do 

local das edições do Encontro Internacional de Audiologia, aumentando o 

número de associados no Estado sede e Estados vizinhos  ao local de realização 

do evento (2008 – SC; 2009 e 2010- SP e 2011-AL).  
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Figura 3: Número de associados com cadastro aprovado por Estado do 
Brasil de 2008 a 2011. Fonte: Sistema Administrativo da Academia 
Brasileira de Audiologia, 25/05/2011.  

 

Na figura 4 constata-se aumento do número de associados graduandos 

em 2011; porém ressalta-se que há um problema no sistema administrativo 

computadorizado da ABA que não registra o histórico do associado. Neste 

sentido, no caso da categoria graduandos estes ao se formarem passam a 

candidatos. A categoria pessoa jurídica foi criada na mudança de Estatuto em 

2010 e, ainda não foi divulgada.  
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Figura 4: Número de associados com cadastro aprovado por categoria de 
2008 a 2011.  

 

 Em 2010, na implementação do Programa de Fidelidade da ABA, foram 

emitidos 11 cartões prata (associados com oito anos de pagamento de anuidade) 

e 42 cartões bronze (associados com três anos de pagamento de anuidade). Dos 

11 associados na categoria prata, sete mantiveram-se como associados em 

2011 e 34 dos cartões bronze. Em 2011, foram emitidos quatro novos cartões 

prata e 44 novos cartões bronze.  

 Estes dados ainda não expressam os resultados da implementação deste 

Programa para atrair e manter os associados ABA. Sugere-se que o Programa 

seja ampliado e divulgado nos próximos anos e seja realizada uma análise a 

médio e longo prazo dos seus resultados.  
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4. Metas e Ações  

 

 

 A diretoria gestão 2009-2011 propôs seis metas que foram as norteadoras 

das ações realizadas neste período. A seguir serão citadas cada meta e suas 

respectivas ações:   

 

4.1  Questões organizacionais da ABA 

 

a) Digitalização, em 2009, dos prontuários de todos os associados da ABA (2002 

a 2010), como uma medida de informatização administrativa, reduzindo 

consideravelmente o uso do espaço físico na ABA, custos com materiais de 

papelaria e serviço de secretaria.  

b) Em 2010 e 2011, pagamento da anuidade da ABA pelo associado antecipado 

em até três vezes. Em 2011, introdução do pagamento por cartão de crédito. 

c) Pagamento da inscrição no 26° EIA antecipado, parcelado e no cartão de 

crédito.  

d) Criação do Programa Fidelidade da ABA, vide normas no Regimento Interno 

da ABA. 

e) Elaboração e aprovação do Novo Estatuto da ABA na Assembléia Geral 

Ordinária em 2010, apresentando como principal alteração a criação do 

Comitê de Ensino e Pesquisa e do Conselho Fiscal.  

f) Elaboração e aprovação do Regimento Interno da ABA em diretoria na 

Reunião Ordinária do dia 6 de dezembro de 2010.  

g) Implementação do Comitê de Novos Talentos da ABA.  

 

4.2 Divulgação e consolidação da Audiologia nacionalmente 

 

a) Realização de pesquisa de opinião com os participantes do 24° Encontro 

Internacional de Audiologia, em Bauru, em 2009. 

b) Elaboração de um folder sobre a Academia Brasileira de Audiologia com 

missão, objetivos, metas e benefícios. 
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c) Confecção de materiais de divulgação da Academia Brasileira de Audiologia 

como chinelos, garrafas de água e canetas. Estes foram utilizados no stand 

da ABA durante os eventos da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia em 

2009 e 2010, bem com nos Encontros Internacionais de Audiologia.   

d) Ações de divulgação da ABA no 17° Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia em 

Salvador, Bahia, em 2009; e no 18° Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia em 

Curitiba, PR, em 2010.  

e) Participação da ABA na Campanha Internacional de Conscientização do Ruído 

em parceria com a SOBRAC em 2010 e  2011.  

f) Realização do 30° International Congress of Audiology e 25°  Encontro  

Internacional de Audiologia, em São Paulo. 

g) Realização do 26°  Encontro Internacional de Audiologia, em Maceió, Alagoas. 

h) Implementação do novo portal da ABA, a partir de agosto de 2010. 

i) Participação da Dra. Maria Cecília Bevilacqua, na palestra “Desafios atuais na 

intervenção junto ao deficiente auditivo”, via videoconferência em tempo real  

pelo site http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/, no dia 20 de outubro. 

j) Elaboração e envio periódico de Boletins Informativos da ABA.  

k) Participação da diretoria em eventos e reuniões nacionais.  

l) Participação da ABA em sites de relacionamentos como Facebook e Twitter 

m) Participação da Dra. Maria Cecília Bevilacqua na XX Feira Internacional de 

Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (REATEC 2011) de 14 a 

17 de abril de 2011, Centro de Exposições Imigrante, em São Paulo.  

 

 

4.3 Divulgação e consolidação da Academia  Brasileira de Audiologia 

internacionalmente 

 

a) Tradução do link “ Quem somos” para a língua inglesa, disponível no site da 

ABA.  

b) Participação na Reunião da Organização Mundial da Saúde para a elaboração 

das normativas internacionais da Triagem Auditiva Neonatal Universal, em 

Genebra, Suíça, na OMS, em novembro de 2009.  

c) Participação na Reunião da Assembléia da WWHearing em Genebra, Suiça, em  

novembro de 2009 e em Nova York em maio de 2011. 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/
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d) Participação de Reunião durante o Beyond Newborn Hearing Screening: Infant 

and Childhood Hearing in Science and Clinical Pratice, em junho de 2010, 

Cernobbio, na Itália. 

e) Realização do 30° International Congress of Audiology e 25°  Encontro 

Internacional de Audiologia, em São Paulo, em 2010. 

f) Participação da Reunião de Associações Latinoamericanas para a criação de 

uma Federação Sulamericana de Audiologia.  

 

4.4 Promoção do avanço do ensino e da pesquisa em Audiologia com 

participação junto aos órgãos de fomento e promoção do intercâmbio de 

estudos científicos na área. 

 

a) Organização do 30° International Congress of Audiology e 25° Encontro 

Internacional de Audiologia (ICA 2010/25 EIA) realizado de 28 de março a 1 de 

abril de 2010, em São Paulo.  

b) Elaboração e envio do Projeto de evento do 26° EIA aos órgãos de Fomento 

(CNPq, Capes, FAPESP, FAPEAL, Corde, Ministério da Saúde, entre outros). 

c) Proposta de Curso de Extensão “ Aperfeiçoamento em Habilitação e Reabilitação 

Auditiva em Crianças Deficientes Auditivas de 0 a 3 anos de idade. Instituição 

executora - Instituto do Conhecimento, Ensino e Pesquisa do Hospital 

Samaritano de São Paulo e Instituição Colaboradora – Academia Brasileira de 

Audiologia (em andamento, responsável Dra. Maria Cecília Bevilacqua).  

d) Criação e elaboração de critérios para a Certificação profissional na área de 

Reabilitação Auditiva: implante coclear. 

e) Criação e elaboração de critérios para a Certificação profissional na área de 

Programação: implante coclear. 

f) Apoio a “Campanha Teste da Orelhinha Cadê você ?” do Grupo de Apoio a 

Triagem Auditiva Neonatal (GATANU). 

g) Realização do primeiro curso online da ABA sobre o DATASUS, ministrado pela 

Msc. Marina Moretin – 2009 e 2010.  

h) Realização do curso Triagem Auditiva Neonatal Universal, no Rio de Janeiro 

(RJ), proferido pela Profa. Dra. Adriana Ribeiro Tavares Anastásio, da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, USP, em agosto de 2009. 
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i) Realização do curso Processamento Auditivo Central, em Sorocaba (SP), 

ministrado pela Profa. Dra. Sheila Andreoli Balen, Doutora em Neurociências e 

Comportamento (USP/SP), em novembro de 2009.  

j) Realização do curso Amplificação sonora: particularidades e repercussões na 

(re) habilitação auditiva do bebê, ministrado pela Dra. Maria Angelina Nardi 

Martinez, em Florianópolis, SC; em junho de 2010.  

k) Realização do curso saúde auditiva do trabalhador, no Rio de Janeiro (RJ), 

ministrado pela Dra. Ana Cláudia Fiorini da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo e UNIFESP, em agosto de 2010.  

l) Apoio da ABA em eventos locais, regionais e nacionais, entre eles: 

III Semana de Fonoaudiologia do HU/UFSC, em novembro de 2009, em 

Florianópolis (SC); II Evento de Saúde Auditiva da Fonoaudiologia da Univali e 

lançamento do livro Saúde Auditiva: da teoria à prática, em abril de 2010, em 

Itajaí (SC); II Mostra de Fonoaudiologia na Atenção Básica do Estado de São 

Paulo e o I Encontro de Fonoaudiologia na Saúde Pública do Estado de São 

Paulo, promovido pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia em 2010; IV e V 

Seminário de Políticas Públicas, serviços e sistemas em maio de 2010 e maio de 

2011, respectivamente; II Seminário de implante coclear, em maio de 2010, em 

Bauru (SP); Curso sobre Programa de Triagem Auditiva Neonatal: etapas, 

protocolos e atualidades,  em março de 2011, em Natal (RN) e Ciclo de Palestras 

em Audiologia em março de 2011, em João Pessoa (PB). 

m) Publicação do livro Saúde Auditiva no Brasil: políticas, serviços e sistemas, em 

março de 2010, pela Editora Pulso.  

n) Publicação do Tratado de Audiologia da ABA, em maio de 2011, pela Editora 

Santos. 

o) Publicação do Guia de orientação para fonoaudiólogos sobre a implantação e o 

desenvolvimento da saúde auditiva na atenção primária em parceria com o 

Conselho Federal de Fonoaudiologia.  

p) Realização do 26° Encontro Internacional de Audiologia em Maceió, Alagoas.  

q) Criação da bolsa de desenvolvimento científico e tecnológico Dra. Ieda Chaves 

Pacheco Russo. 

r) Artigo sobre Impacto dos EIAs no desenvolvimento e na divulgação da 

Audiologia no Brasil (em finalização).  
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s) Publicação do Catálogo dos 25 anos do Encontro Internacional de Audiologia, 

em abril de 2011.  

 

4.5 Promoção de representações regionais da ABA 

 

a) Implementação das Seções Locais da ABA com diferentes ações pelo Brasil de 

abril de 2010 a abril de 2011. 

Destaques: 

- Auxílio na divulgação da ABA, sua missão, metas e ações, bem como realização 

de eventos científicos e de divulgação. 

- Representação regional encaminhando a ABA informações a cerca da realidade 

da Audiologia em cada local. 

- Participação ativa no 26° EIA como moderadores e/ou palestrantes. 

-  ES – Realização de eventos em parceria com o CREFONO 6.   

o Projeto Conselho Itinerante – 26/08/2010 

o Audiometria legal é com profissional legalizado – setembro a 

outubro/2010 (diferentes ações na mídia – TV, rádio e jornal) 

o Dia da saúde auditiva – 10/11/2010 

o Dia do Fonoaudiólogo  - 09/12/2010 

- PB – Elaboração e aplicação de um questionário aos fonoaudiólogos da PB para 

estabelecer o perfil da área na região.  

- RS, SC e PR- Reuniões mensais via skipe e elaboração de um questionário 

online para ser enviado aos Fonoaudiólogos via Conselhos Regionais no intuito 

de traçar  o perfil dos profissionais que atuam em Audiologia. 

 

b) Eleições das Representações Regionais em abril de 2011 para implementação a 

partir de 31 de maio de 2011.  

 

4.6 Participação junto aos órgãos públicos para a implementação das políticas 

de serviços e sistema em Saúde Auditiva 

 

a) Junto ao Ministério da Saúde foram realizadas as seguintes ações:  

- Reuniões com secretários e diretores de área  
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- ABA em parceria com ABORLCCF, SBO e SBFa solicitaram revisão da 

Instrução Normativa no. 25, de 12 de janeiro de 2010, referente ao Implante 

Coclear. 

- Triagem Auditiva Neonatal Universal – Participação na elaboração da Portaria 

para Normatização e Organização da rede após a Lei nº 12.303, de 2 de agosto 

de 2010. 

- Parecer Técnico sobre o Programa Mãe Canguru do Ministério da Saúde no 

Programa Saúde da Criança. 

- Participação nas reuniões sobre o Código Internacional de Funcionalidades 

(CIF) - Política Nacional de Saúde Funcional do Ministério da Saúde (em 

andamento, Fga. Msc. Marina Morettin). 

- Representação da ABA nas reuniões da Câmara Técnica da Saúde Auditiva do 

Ministério da Saúde. Os principais temas tratados foram: Programa Nacional de 

Triagem Auditiva Neonatal e Políticas de Saúde Auditiva.  

b) Junto ao Ministério da Educação foram realizadas as seguintes ações: 

- Reunião e encaminhamento de projetos para Capacitação em Deficiência 

Auditiva e sobre o uso do sistema de FM para Profissionais da Área da 

Educação em âmbito nacional e de Proposta para utilização do sistema FM 

como estratégia de acessibilidade na inclusão do escolar com deficiência 

auditiva.  

c) Junto a outras Sociedades Científicas: 

- Atuação da ABA na revisão do COMUSA da TANU e início dos trabalhos do 

COMUSA Diagnóstico. 

d) Junto ao Conselho Regional de Fonoaudiologia: 

- Participação no GT do Conselho Regional – 2° Região, elaborando um 

instrumento de avaliação da qualidade dos serviços na perspectiva dos 

fonoaudiólogos; 

e) Junto ao Conselho Federal de Fonoaudiologia: 

- Atuação no GT – Balizadores de tempo no tratamento dos Transtornos 

Fonoaudiológicos junto ao Conselho Federal de Fonoaudiologia (em finalização, 

responsável Dra. Maria Cecília Bevilacqua e Dra. Maria Angelina Nardi 

Martinez). 
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- Participação na elaboração do Guia de orientação para fonoaudiólogos sobre a 

implantação e o desenvolvimento da saúde auditiva na atenção primária em 

parceria com o Conselho Federal de Fonoaudiologia.  

- Colaboração do Guia prático de Atuação do Fonoaudiólogo no Núcleo de Apoio 

da Saúde da Família da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e o Conselho 

Federal de Fonoaudiologia (em finalização, responsável Dra. Altair Cadrobbi 

Pupo).  

- Participação na revisão da Tabela de Procedimentos (ANS) (em andamento).  

- Parecer sobre Próteses e Órteses para o Conselho Federal de Fonoaudiologia, 

25 de janeiro de 2011.  

 

4.7 Promoção do intercâmbio e da cooperação com associações e entidades 

congêneres assegurando a cooperação entre instituições, profissionais, 

estudantes e pesquisadores em Audiologia 

 

a) Participação de Reuniões da Comissão de Implante Coclear da Associação 

Brasileira de Otorrinolaringologia. 

b) Participação da Reunião de Associações Latinoamericanas para a criação de 

uma Federação Sulamericana de Audiologia com elaboração da versão 

preliminar do estatuto.  
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5. Ações em andamento e Sugestões 

 

 

5.1Regimento interno da ABA 

 

O regimento interno da ABA foi aprovado pela Diretoria na Reunião Ordinária 

de 6 de dezembro de 2010 e revisada pela Assessoria Jurídica em maio de 

2011, sendo necessário que a nova diretoria convoque uma Assembléia 

Extraordinária para aprovação do mesmo.  

 

5.2 Implementação de Comitê de Ensino e Pesquisa e do Conselho Fiscal 

(período de 2011-2012)  

 

Os nomes indicados pelas diretorias na Reunião Ordinária de 21 de março de 

2011 deverão ser convidados pela nova diretoria e, após o aceite, agendada 

reunião para início das atividades.  

 

5.3 Programa Fidelidade da ABA 

 

Faz-se necessário realizar divulgação sistemática do Cartão Fidelidade da 

ABA, bem como criar novos benefícios para os associados.  

 

5.4 Compra de nova sede 

 

Foi realizada pesquisa e estudo jurídico de conjuntos que estavam para 

venda no mesmo prédio da Sede atual da ABA. No entanto, por questões de 

orientação jurídicas não foi efetivada a compra.  

 

5.5 Projeto de comunicação visual e Registro da Marca da ABA 

 

Faz-se necessário a realização de um projeto de comunicação e identidade 

visual da ABA, bem como registro da marca e do logotipo da ABA.  
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5.6 Revista da Academia Brasileira de Audiologia 

 

Elaboração e publicação da Revista da Academia Brasileira de Audiologia.  

 

5.7  Estande da ABA na REATEC 2012 

 

 Em virtude do convite e participação da Dra. Maria Cecília Bevilacqua, 

Presidente da ABA, na XX Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação, 

Inclusão e Acessibilidade (REATEC 2011) de 14 a 17 de abril de 2011, Centro de 

Exposições Imigrante e do grande impacto deste evento na área dos Portadores 

de Necessidades Especiais. A atual diretoria sugere a participação da ABA nos 

próximos eventos da REATEC.  

 

5.8 Portal da ABA  

 

Em relação ao Portal da ABA na web – http://www.audiologiabrasil.org.br, foi 

iniciado o processo de modificação em agosto de 2010. Estas modificações 

foram no intuito de disponibilizar mais conteúdos informativos aos associados da 

ABA e tornar o site um canal de comunicação mais próximo da comunidade e 

dos associados. 

Neste sentido, alguns itens não puderam ser finalizados até maio de 2011. 

Estes itens são:  

 Localize um profissional associado ou um Serviço de Saúde Auditiva 

(com o mapa) – o objetivo deste mapa e link é disponibilizar aos 

associados profissionais interessados a divulgação de seu nome e 

contatos na sua região e cidades, bem como apresentar todos os Serviços 

de Saúde Auditiva nas regiões e cidades no intuito de ser uma informação 

aos próprios associados. Na questão dos profissionais associados apenas 

serão disponibilizados aqueles que autorizarem e no mínimo será 

divulgado o seu nome, registro do Conselho Regional de Fonoaudiologia e 

Cidade/Estado. Todos deverão receber um link no qual ao entrar clicam e 

autorizam eletronicamente a divulgação dos seus dados (escolhendo 

estes). Após o sistema libera no mapa aqueles autorizados.  

http://www.audiologiabrasil.org.br/
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 Espaço do saber – solicitamos que os associados enviassem resumos 

de trabalhos publicados, suas teses e dissertações. Recebemos alguns 

destes resumos. A secretaria da ABA tem realizado o registro dos 

mesmos na ABA, mas não conseguimos organizá-los e disponibilizá-los a 

todos.  

A idéia seria, neste ponto, ser um local de comunicação de informações 

científicas.  

 ABA na mídia – após o ICA/EIA em 2010 tivemos inúmeras reportagens 

na qual a ABA esteve inserida. Todos gravados em CD e arquivados na 

sede da ABA para consulta dos associados.  

 Associados (acesso restrito aos mesmos) – os itens biblioteca digital, 

cursos online, enquetes, estatísticas, estatuto, informe a ABA e legislação 

não puderam ser finalizados por questões de tempo. O Comitê de Novos 

Talentos realizou seleção e organização  de arquivos para inserção no 

site. Achamos que seria interessante o associado ter à sua disposição 

itens particulares a ele, tornando uma vantagem ser associado da ABA.  

Quanto às reformulações no Portal da ABA e às pendências 

acreditamos que o site seja algo dinâmico, portanto, exige um profissional 

(técnico) direcionado a “ criar” e administrar conteúdos, disponibilizando 

notícias da área e da própria ABA. O  Portal tem possibilidade de 

ampliação e de se tornar referência aos associados para mantê-los 

atualizados nas questões e discussões científicas da Audiologia.  

Os links do menu superior do Portal - ABA, Gestão Atual e 

Representações Regionais deverão ser atualizados a partir da mudança de 

gestão no dia 31 de maio de 2011.  

Os conteúdos para link publicações foram encaminhados pela Dra. Sheila 

Balen ao Sr. Marcelo Barros no dia 24 de maio de 2011, contendo uma síntese 

das seguintes publicações: Tratado de Audiologia (2011), Encontro Internacional 

de Audiologia: 25 anos de história (2011); Guia de Orientação sobre a 

implantação e o desenvolvimento da saúde auditiva na atenção primária em 

parceria com o Conselho Federal de Fonoaudiologia (2011) e Saúde auditiva no 

Brasil: políticas, serviços e sistemas (2010). Até o fechamento deste relatório não 

foram disponibilizados no site da ABA.  
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Quanto aos relatórios do Fóruns do 26° Encontro Internacional de 

Audiologia até o momento foram encaminhados e estão dispostos no site da 

ABA (link do 26° EIA) os documentos do Fórum de Telessaúde, Fórum de AASI 

e de Audição em Crianças. Os demais não foram encaminhados até a presente 

data devendo ser solicitado novamente aos coordenadores e secretários destes 

fóruns.  

 

5.9 Sistema administrativo da ABA 

 

A ABA dispõe de um sistema administrativo composto por um banco de 

dados onde estão armazenadas todos os cadastros de associados. Este sistema 

foi aprimorado incluindo os documentos digitalizados de cada associado, sendo 

que os novos associados estão sendo armazenados diretamente. Os associados 

antigos ainda é necessário criar uma ferramenta para adicionar os dados e 

gerenciá-los.  

Desta forma, deverão ser realizados novos ajustes, principalmente, no 

que se refere aos dados históricos de cada associado e a emissão automática de 

relatórios de associados por categoria e ano, bem como por cidade, estado e 

região. Além de ferramentas que possibilitem ter mais agilidade na consulta aos 

dados de cada associado no que se refere a sua categoria de filiação, situação 

no Programa Fidelidade da ABA e situação financeira com a ABA, bem como 

comunicação entre este sistema e o site da ABA para a disponibilização do link “ 

Localize um profissional associado ABA”.  

 

5.10 Site do Encontro Internacional de Audiologia 

 

A Academia Brasileira de Audiologia dispõe de um sistema administrativo 

do Encontro Internacional de Audiologia que, a cada ano, pode ser atualizado 

com o design e informações particulares de cada edição do EIA. Em 2010, em 

virtude das características internacionais do ICA-EIA o mesmo não foi utilizado. 

Em 2011, foram inseridas e aperfeiçoadas algumas ferramentas que permitem 

relatórios do evento, da administração dos trabalhos científicos encaminhados 

para análise e direcionamento deste para a Comissão Científica, bem como 
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inserção da grade científica com os palestrantes e os resumos para emissão do 

Anais online. Estes sistema necessita ser aprimoramento para os próximos EIAs.   

 

5.11 Eventos parceiros e apoiados pela ABA 

 

A diretoria atual adotou a política de divulgar no site da ABA e por boletim 

informativo eventos de associados e que concediam no mínimo 10% de desconto 

aos associados da ABA. O uso do logotipo da ABA foi autorizado pela análise da 

diretoria sobre o evento, seus organizadores e interesse de parcerias da ABA.  

Em 2010 e 2011 a ABA confirmou parceria para o evento da Fundação de 

Otorrinolaringologia. Esta parceria foi em enviar divulgação do evento aos 

associados da ABA via e-mail marketing. Em 2011 a Sra. Mônica Lira 

(monica@forl.org.br) da Fundação de Otorrinolaringologia ao entrar em contato 

com a ABA para a parceria na divulgação do 10° Congresso da Fundação de 

Otorrinolaringologia ofereceu um estande de 9m2 e inserção de material na pasta 

dos congressistas, que informamos que deveria ser analisado pela nova diretoria. 

A Sra. Monica ainda não encaminhou até o fechamento deste relatório o material 

de divulgação a ser enviado aos associados e a ser inserido no site da ABA.  
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6. Considerações finais 

 

A partir dos resultados descritos ao longo deste relatório o finalizamos com a 

certeza de missão cumprida realizada por uma equipe harmônica, motivada e 

comprometida com os ideais e metas estabelecidas para o biênio 2009-2011.  

Acreditamos que a construção de uma associação do porte da ABA é 

processual, contínua  e com o engajamento de pessoas que compartilham o 

mesmo entusiasmo com a prática e a Ciência da Audiologia.  

A avaliação contínua das ações possibilitaram o redirecionamento dos seus 

planejamentos e projetos estabelecidos garantindo a qualidade do trabalho 

realizado.  

Colocamo-nos à disposição e encerramos este relatório com votos de 

sucesso e inúmeras realizações a nova diretoria da ABA.  

 

São Paulo 31 de maio de 2011. 
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