Apresentação
A pesquisa científica é o locus privilegiado para a produção de conhecimento que se revela pela editoração,
impressão, distribuição e permuta de publicações que são desdobramentos necessários para atingir a divulgação
dos saberes acadêmicos gerados por uma instituição. Essa é a responsabilidade da Editoração Científica, que
está a cargo da Coordenadoria de Pesquisa, Iniciação Científica e Editoração Científica da Universidade Tuiuti
do Paraná.
A UTP desenvolve uma política de estímulo e apoio à pesquisa não só para cumprir os requisitos legais para
sua institucionalização, mas, e principalmente, por que tem como princípio que, sem a pesquisa, uma Instituição
de Ensino Superior não cumpre sua missão.
Pesquisas e publicações dos seus resultados são essenciais nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
da UTP, os quais vêm se consolidando como centros de excelência em pesquisa e produção científica. Reúnem
doutores-pesquisadores formados em instituições nacionais e internacionais, mantendo cooperação acadêmica
com diversas outras universidades.
Em consonância com as diretrizes públicas de fomento à pesquisa e ao ensino superior no país, os Programas
e a Coordenadoria de Pós-Graduação Stricto Sensu da UTP elaboraram estratégias e critérios de qualidade
para a formação de profissionais, com grau de Mestrado e Doutorado. A meta dos nossos programas de pósgraduação é possibilitar ao máximo o acesso às informações e às inovações científicas e estimular o potencial
de criatividade e de produção de futuros profissionais que atuarão como pesquisadores e docentes em diversas
regiões do país e em diferentes áreas do conhecimento.
Apresentamos neste dossiê da REVISTA TUIUTI: CIÊNCIA E CULTURA, 14 artigos acadêmicos e 4
resenhas dos seguintes programas Stricto Sensu:
- Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado/Doutorado Acadêmico em Distúrbios da Comunicação, com
área de concentração em Linguagem e Audição: Modelos Fonoaudiológicos. Aprovado pela CAPES (ofício
de 21/12/1998 nº. Ref. CAA/CTC/193), este Programa possui infra-estrutura laboratorial de alta precisão e
qualidade, formando pesquisadores e docentes nos domínios da linguagem, voz e audição.
- Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado/Doutorado Acadêmico em Educação, com área de concentração
em Educação (aprovado por ofício de 09/04/1999 nº. Ref. CAA/CTC/11), que desenvolve atividades de

pesquisa sobre políticas públicas, gestão da educação e práticas pedagógicas, em diferentes contextos históricos,
e no âmbito das instituições de ensino, do sistema educacional e em diversos outros espaços da sociedade
contemporânea.
- Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado/Doutorado Acadêmico em Comunicação e Linguagens, com área de
concentração em Interfaces de Linguagens Verbais e Não-Verbais (credenciado por ofício de 23/08/1999 nº.
Ref. CAA/CTC/101), que direciona suas pesquisas para o estudo dos processos comunicacionais veiculados
pelas mídias analógicas e digitais, enfocando o papel das nossas tecnologias e as diversas representações sociais
e culturais.
- Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Psicologia, com duas áreas de concentração: Psicologia Forense
e Psicologia Social Comunitária (credenciado por ofício nº 061-11/2010/CTC/CAAII/DAV/CAPES, de 6 de
outubro de 2010). A Psicologia Forense é a aplicação do conhecimento psicológico aos indivíduos que têm
qualquer tipo de envolvimento com a lei. A Psicologia Social Comunitária dedica-se à presença dos problemas
psicossociais.
- Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas, com área de concentração
em Cultura e Sociedade: diálogos interdisciplinares (recomendado por ofício de 03/03/2011 nº. Ref. 35-19/2011/
CTC/CAA IV), que tem como escopo promover um diálogo interdisciplinar entre as Ciências Humanas e Sociais
e áreas afins, desenvolvendo olhares múltiplos para as sociedades, com o objetivo de investigar o modo como
os sujeitos nelas constroem suas experiências. Nessa proposta, insere-se o estudo de práticas e representações
que estão ligadas à diversidade sociocultural, a narrativas de naturezas diversas e a demandas por valorizações
individuais e coletivas.
Este número é dedicado a Haydée Silva Guibor e Márcia R. Trayczyk Ribeiro. A elas os nossos sinceros
agradecimentos pelo impecável profissionalismo e competência.
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