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CRESCIMENTO CIENTÍFICO EM ÉPOCA DE MUDANÇAS II

É com imenso prazer que a partir de janeiro de 2013 passarei a assumir a função de Editora Científica 
da Revista CEFAC – Speech, Language, Hearing Sciences and Education Journal. Esta função chega 
no momento em que a Revista passa por mudanças em sua estrutura, sendo uma delas já perceptível 
na edição deste número e referente a publicação de 25 artigos.

As próximas mudanças serão anunciadas no primeiro editorial de 2013 e, por isto, convido a todos, 
pesquisadores e estudiosos das diversas áreas da Fonoaudiologia, para lerem o primeiro editorial de 
2013 e visitarem a página da Revista para se atualizarem, principalmente no que se refere às normas de 
submissão de artigos científicos. Uma vez que estamos dialogando sobre estas modificações, aproveito 
para informar ao leitor que a partir do primeiro número da Revista em 2013 os artigos serão publicados 
na versão em português e na versão em inglês.

Esta primeira mudança será um passo importante na direção e busca de outras e novas indexações 
para a Revista CEFAC, e, desta forma, espero poder contar com o apoio da comunidade científica  
fonoaudiológica para esta nova fase da Revista, o que significa que os artigos já aprovados para publi-
cação nesta Revista deverão ser versados para a Língua Inglesa.

Após estes informes, encerro esta minha breve participação neste Editorial agradecendo as palavras 
de acolhimento e boas vindas da Dra. Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini e deixando para você, 
leitor, o convite para a leitura e a apreciação dos artigos nas áreas da linguagem, audição, motricidade 
oral, voz e disfagia publicados neste número. 

  
Simone Aparecida Capellini

Editora Científica Revista CEFAC
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