
Parceiros
Com a parceria com a  GEARTE STORE, todos que adquirirem o curso

de Treinamento Auditivo terão descontos em todos os materiais

sugeridos durante a aula, além de 10% em todo site. 

 

Os materiais da GEARTE STORE são elaborados especialmente para

fonoaudiólogos, psicopedagogos e educadores com o intuito de

auxiliar no processo terapêutico. Contém materiais voltados para

terapia da Linguagem Oral, Linguagem Escrita, Processamento

Auditivo Central, Deficiência Auditiva, dentre outros, bem como para a

alfabetização (Método Fônico).

Para conhcer todos os produtos, acesse o site e siga no instagram 

       www.geartestore.com                       @geartestoreonline

                                       

 

Com a parceria com a FonARC, as aulas presenciais serão realizadas

no consultório FonARC da Fonoaudióloga Danira Tavares, e será

ministrada pela Fga. Dra. Mayra Pires. 

As aulas serão na cidade de São Paulo/SP,

(os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação, serão por

conta do aluno).

 

O consultório  FonARC  Fonoaudiologia  surgiu da vontade

da  Fonoaudióloga  Danira Tavares em ter um espaço onde pudesse

exercer a Fonoaudiologia em toda sua plenitude: desde atendimentos

de qualidade aos pacientes nas área de linguagem, audiologia e

motricidade orofacial até mesmo abrindo as portas para supervisões e

cursos voltados a outros  fonoaudiólogos que buscam se atualizar e

crescer na profissão.

Para conhecer mais sobre o espaço, acesse o site e siga no

instagaram. 

       www.fonarc.com.br                      @fonarc.fonoaudiologia

                                       

 



Parceiros
Com a parceria com a Auditec, todos os alunos que adquirirem o curso

de Avaliação do Processamento Auditivo, terão descontos de 42% na

compra do CD de avaliação dos testes temporais e interação binaural

(as taxas de entregas não estão inclusas). Para realizar a compra,

iremos disponibilizar um código promocional, que será do uso exclusivo

e intransferível, do aluno que comprou o curso.

 

A Auditec é um site direcionado a compras de Testes auditivos, como o

MDL, GIN, Padrão de Frequência e Duração e RGD, que não existe

autorização para a venda no Brasil.

Para saber mais informações, acesse o site:  

       www.audiotec.com.

       

                                       

 


