
Este é o último exemplar da Revista CEFAC - Speech, Language, Hearing 
Sciences and Education Journal no ano de 2016. Inicialmente, agradecemos a 
diretoria da ABRAMO – Associação Brasileira de Motricidade Orofacial - por confiar 
a nós a tarefa de editores chefes do nosso querido periódico.

Durante o primeiro ano a frente dessa tarefa reafirmamos o compromisso de 
manter a missão de divulgar a produção científica sobre temas relevantes para a 
Fonoaudiologia e áreas afins. 

Não há dúvidas da importância dos volumes publicados ao longo desse ano 
para a divulgação das pesquisas desenvolvidas em programas de pós-graduação 
da Fonoaudiologia que compõe a área 21 da CAPES. Nos diferentes artigos divul-
gados é possível observar a contribuição dos alunos e docentes dos cursos de 
mestrado e doutorado que utilizam a Fonoaudiologia e suas áreas de atuação 
como linhas de pesquisa. 

É importante ressaltar também o investimento dos cursos de graduação na 
produção científica em todas as regiões do Brasil representadas pela diversidade 
regional dos artigos que foram enviados durante todo o ano para nossa avaliação. 

Os 155 artigos publicados ao longo do ano de 2016 representam o grande 
espaço que a Revista CEFAC - Speech, Language, Hearing Sciences and Education 
Journal - possibilita aos pesquisadores. A qualidade dos artigos aprovados repre-
senta um avanço na dimensão do nosso investimento nesse primeiro ano de 
trabalho de editoração, sempre apoiada pela diretoria e associados da ABRAMO.

Aqui registramos um agradecimento especial ao nosso grupo de editores 
associados, aos membros do corpo editorial e a participação dos pareceristas 
ad hoc no processo de avaliação de nossos artigos. Nosso corpo editorial foi 
repensado, buscando atender as orientações das bases de indexação e obter 
maior efetividade do tempo e qualidade das decisões de publicação.

O volume 18(6) está composto de 20 artigos sendo 16 originais, dois artigos 
de revisão e dois relatos de caso. A área de Audiologia apresenta seis artigos, 
sendo um deles na interrelação com a área de Linguagem. A área de Motricidade 
Orofacial contempla cinco artigos, seguida pela área de Voz, que apresenta quatro 
artigos. A área de Linguagem aborda dois artigos e as áreas de Fonoaudiologia 
Geral e Fonoaudiologia Educacional apresentam um artigo cada uma. 

As diferentes regiões do país estão representadas nos 16 artigos, com 12 
publicações da região sudeste, seis artigos da região sul e dois artigos da região 
nordeste.
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É com esse espirito diversidade regional e das áreas de conhecimento da 
Fonoaudiologia que desejamos um 2017 de novos desafios de indexação para o 
nosso periódico.

Boa leitura!

Hilton Justino da Silva - UFPE
Giédre Berretin-Felix - FOB/USP
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