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Editorial I

Prezado leitor, estávamos, no início de dezembro, com a revista na gráfica, e o
editorial com o tradicional balanço de final de ano e, especialmente, a espera pelo
resultado da avaliação na Base de Dados SciELO. Para nossa alegria, fomos comuni-
cados em 04/12/06 que o Comitê Consultivo concedeu parecer favorável com restri-
ções ao ingresso da Revista CEFAC na Coleção SciELO Brasil.  Com isso, a Re-
vista CEFAC que, com a indexação na Base de dados LILACS (conquistada no início
deste ano) tinha a classificação CAPES B Nacional, passará a periódico A Nacional.

Parabéns à nossa equipe! Parabéns à Fonoaudiologia!!
Todos estamos colhendo os frutos de um trabalho que se iniciou com a Dra Irene

Marchesan e Dr. Vicente Assêncio Ferreira e se consolidou nessas últimas 12 publica-
ções com grande investimento em várias frentes.

Tenho exposto neste espaço as várias facetas de nosso trabalho. Ressalto, contu-
do, que as conquistas que temos obtido são reflexo do cumprimento rigoroso das
normas para indexação nas melhores bases de dados e, tanto em relação à forma
quanto ao conteúdo, a evolução de nosso periódico é indiscutível. Tenho apresentado
neste espaço os dados que acompanham nosso crescimento e eles apontam que
estamos no caminho certo: já recebemos este ano mais de 150 artigos de todas as
regiões do país e de fora dele; com pouco mais de um ano de open acess, chegamos
na marca de 30 mil acessos; nosso peer review está cada vez mais ágil e eficiente,
graças ao trabalho de nossa equipe de colaboradores e  pareceristas, fato que tem
proporcionado uma média de até quatro meses entre o recebimento e a avaliação final,
meta dos melhores periódicos nacionais.

Estou orgulhosa por termos plantado em terreno fértil e a boa colheita representa o
fruto do esforço de uma equipe que visa o crescimento da Fonoaudiologia e que merece
aqui, nominalmente, meus sinceros agradecimentos, principalmente à Dra. Zuleica
Camargo, parceira e Editora Executiva da revista, assim como a todo o restante da
equipe , Fabiana Nogueira Gregio, Sabrina Cukier, Kelly Ueda, Raquel Luzardo de Sou-
za, Heres Emerich Pires, Maurício Mor e a todos os autores, pareceristas e demais
colaboradores que têm nos auxiliado.

Porém, nada disso teria sentido sem a participação efetiva dos leitores. São vocês
que fazem nossa revista ser o que é! Os acessos pela internet, ou pela revista impressa
dão corpo e voz aos artigos aqui publicados e que têm sido cada vez mais referenciados
em outras publicações.

É o círculo virtuoso que faz da ciência esse mundo fascinante e inesgotável!
Continuaremos trabalhando incansavelmente, e agora, mais do que nunca, já que

esta conquista vem acompanhada de uma responsabilidade ainda maior.
Não posso encerrar este editorial sem convidá-lo, caríssimo leitor, a apreciar o Edi-

torial II, neste número contando com a colaboração do Prof. Dr. Francisco José de
Moraes Macedo que, de forma brilhante, nos proporciona um passeio pela história do
osso hióide.

Finalizando, o saldo para este final de ano não poderia ser melhor! Então, ofereço
um brinde a você leitor, que tem nos acompanhado, pela conquista da indexação SciELO
e pela nova fase que a Revista CEFAC inicia a partir de agora!

Feliz 2007 a todos nós!  Abraços,

                                                                                                      Kátia Nemr

Nota: É com pesar que anuncio a perda do colega Fabio José Delgado Lessa, parecerista consul-

tivo da Revista CEFAC. Nossa homenagem a este brilhante profissional que se dedicou à Fonoaudiologia

de forma incansável.


