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Caros Leitores,

Aproveito esta edição para agradecer a todos 

os membros do conselho editorial/ científico, 

comissão editorial e equipe da Revista CEFAC 

pelo esforço e dedicação dispensados à revista 

desde 2006 quando iniciei meus primeiros pas-

sos na gestão editorial ainda na presença da Dra 

Kátia Nemr. A partir deste número, passo o cargo 

a Dra Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini, 

para poder envolver-me com novos projetos 

pessoais e profi ssionais na área da Ciência. A 

Revista CEFAC reafi rma seu compromisso e sua 

responsabilidade com a divulgação do conhe-

cimento científi co na área da Fonoaudiologia. 

Mostra-se uma revista inovadora, de qualidade, 

representativa e com facilidades no acesso às 

informações científi cas de nossa área.

O início foi cheio de desafi os. Houve uma série 

de aprendizados na área de gestão editorial, na 

elaboração de normas, na implantação da política 

editorial, no envolvimento efetivo dos fonoaudió-

logos atuantes na área, na produção científi ca de 

diferentes instituições, na apreciação dos artigos 

quanto ao mérito científi co por meio do sistema de 

dupla avaliação por pares e na garantia de acesso 

on-line dos artigos publicados. Vale destacar que 

marcamos presença nos dois últimos encontros da 

ABEC, de editores de revistas científi cas LILACS 

e Coleção SciELO, que ocorreram na cidade do 

Rio de Janeiro. Tal aprendizado proporcionou uma 

revista com maior número de artigos recebidos e 

publicados, aumento de qualidade e maior disse-

minação de conhecimento científi co fonoaudioló-

gico. Além do aumento de artigos publicados por 

edição, a Revista CEFAC elaborou suplementos 

temáticos específi cos da área. Na procura de 

informações novas e relevantes, disponibilizamos 

os Anais do II Congresso Internacional de Dislexia 

que pode ser acessado no site da revista em 

www.revistacefac.com.br/cid2009.

Ainda comprometidos com os critérios de 

indexação respeitamos a periodicidade trimes-

tral, a pontualidade na entrega das edições, o 

Editorial I
Caros Leitores,

Mais um trimestre chega ao fi nal, apontando 

como o tempo passa rápido demais e o quanto 

temos por fazer e produzir. Nesse sentido, a 

Revista CEFAC vem se aprimorando num tra-

balho contínuo que agrega toda a nossa equipe, 

com contribuições e tarefas realizadas por todos 

sem distinção. São editores, revisores, pareceris-

tas, diagramadores e colaboradores que fazem 

não apenas as suas respectivas funções, mas 

que pesquisam e buscam trazer inovações. É 

dessa forma que temos trabalhado, e agradece-

mos a valiosa colaboração e empenho da Dra. 

Ana Lúcia de Magalhães Leal Chiappetta nos 

anos de participação como Editora Cientifi ca 

dessa Revista. 

A partir dessa edição da Revista CEFAC reali-

zamos mais uma modifi cação. Seguindo a tendên-

cia atual, os artigos serão apresentados conforme 

a categoria de tipo de trabalho no qual se incluem. 

Assim, o índice passa agora a obedecer a seguinte 

ordem: Artigos originais de pesquisa; Artigos de 

revisão de literatura; Artigos especiais; Relatos 

de casos clínicos; Textos de opinião e Cartas ao 

editor; de acordo com o material recebido e revi-

sado por nosso Corpo Editorial. Dessa forma, os 

trabalhos dos diversos campos da Fonoaudiologia, 

Educação e áreas afi ns contempladas pela Revista 

CEFAC poderão ser facilmente consultados, 

mantendo-se o livre acesso. 

Para essa edição da Revista CEFAC, tivemos 

o prazer de contar com o Editorial II escrito por 

alguém muito importante para a Revista, que 

sempre fez parte de nossa luta para produzir uma 

publicação de qualidade, desde a idealização 

e criação da Revista CEFAC. Poderíamos até 

dizer que sua participação científi ca e empenho 

nos trâmites iniciais da Revista foram essen-

ciais para alavancar o que produzimos hoje. 

Conhecido por muitos, não apenas por seu alto 

nível científi co, mas também por sua simpatia, 

Vicente José Assêncio-Ferreira aborda o tema: 

A Fonoaudiologia e a Neurociência. 
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respeito a endogenia e alterações gráfi cas neces-

sárias. Desta forma, pudemos receber o apoio do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e 

Tecnológico – CNPq. Em relação à Coleção SciELO, 

iniciamos a publicação ahead of print e o uso do DOI.

Muitas foram as conquistas, mas ainda maiores 

são nossos anseios. No momento, sob a supervisão 

da nova editora científi ca e dos editores fundadores, 

Irene Marchesan e Jaime Zorzi, a revista prepara-

se para novas indexações, revitaliza seu site e 

estuda em detalhes o novo sistema de avaliação 

de Periódicos Científi cos Qualis-Capes. Para isso, 

novamente estaremos presentes, em novembro, em 

Águas de Lindóia, no Encontro Nacional de Editores 

Científi cos promovido pela ABEC. 

Sinto orgulho ao ver que a equipe desta gestão 

editorial valorizou nossos periódicos e aumentou 

a credibilidade de nossa pesquisa, docência e 

assistência.   

   

Forte abraço, 

Ana Lúcia de Magalhães Leal Chiappetta

Finalizando, é com muita honra que passo ofi cial-

mente a responder e assinar como Editora Científi ca 

da Revista CEFAC.

Boa leitura,

Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini


