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Caro amigo leitor,

Com imenso prazer e satisfação agradeço e aceito o convite para ser a
próxima editora científica da Revista CEFAC. Como leitora, tenho acom-
panhado o trabalho árduo de seus idealizadores, Dra Irene Marchesan e
Dr. Jaime Zorzi, que não têm medido esforços para realizar e manter uma
publicação de qualidade.

Há poucos anos, presenciei o sonho de editar uma nova Revista na
Fonoaudiologia, o sonho de ver a profissão crescer  e amadurecer como
ciência. Os anos passaram e muitos foram os ganhos: o Comitê de Ética e
Pesquisa do CEFAC; a periodicidade, primeiro quadrimestral, em segui-
da trimestral; o recebimento de artigos de outras instituições, estados e,
até mesmo, países; o open access e a tão esperada indexação na Base
de Dados LILACS e na Coleção SciELO Brasil.

Foram grandes realizações que aumentam a responsabilidade do car-
go. Mas, neste início de trabalho, sinto-me encorajada pela colaboração e
confiança da equipe e da Dra Kátia Nemr, que nos antecedeu. O período
de transição mostrou-se profícuo e em pouco tempo tornou-se familiar o
“vai e vem” dos artigos, o contato com autores e pareceristas.

O convite chegou como um presente pelos meus vinte anos de forma-
da. Desde a graduação procurei desafios, começando por abraçar uma
área, na época, pouco conhecida, a das doenças neuromusculares. Em-
bora difícil, a neurologia sempre me fascinou, assim como o raciocínio
clínico e a dedução lógica necessária para propor a reabilitação neuroló-
gica. Aprendi que desbravar caminhos exige dedicação, persistência e
ânsia por novos conhecimentos. Por outro lado, ficou claro que a assis-
tência, a docência e a pesquisa devem caminhar juntas para que uma
Ciência se faça presente.

Acredito que a nova equipe está imbuída da energia, determinação e
vontade necessárias para continuar fazendo da Revista CEFAC um ganho
para a Fonoaudiologia. Renovo o compromisso de levar informação de
qualidade e diferenciada. Até a próxima edição.

Boa Leitura!!
Um grande abraço!!

Ana Lúcia Chiappetta


