Editorial
Prezado leitor,
Neste número da Revista Tuiuti Ciência e Cultura são apresentados estudos desenvolvidos no Programa
de Pós-graduação Stricto Sensu em Distúrbios da Comunicação (PMDDIC) da Universidade Tuiuti do Paraná
que iniciou suas atividades há mais de vinte anos, sendo recomendado o mestrado pela CAPES, no ano de
1998 e seu doutorado em 2006. A implementação de tal Programa se deu por consequência do crescimento
da Fonoaudiologia em todo o país e, mais especificamente na Região Sul, o qual acompanhou a expansão da
própria Universidade Tuiuti do Paraná.
A proposta do Programa é desenvolver estudos que adotam como domínios de investigação aspectos
referentes à linguagem oral e escrita, audição, equilíbrio, voz e motricidade orofacial, a partir de perspectiva
intra e interdisciplinar. Nesse contexto, possui, atualmente, quatro Linhas de Pesquisa, a saber: (1) Diagnóstico
e Tratamento em Audição e Equilíbrio,; (2) Promoção da Linguagem nos Contextos da Saúde e da Educação
(3) Promoção da Saúde Auditiva nos Diferentes Ciclos de Vida e (4) Promoção, Diagnóstico e Tratamento da
Deglutição, Voz e Motricidade Orofacial.
Esse olhar abrangente e amplo sobre a saúde e a educação é característico da área da Fonoaudiologia, que
compreendendo a sociedade como condição de existência do sujeito, tem como objetivo a inserção social e
qualidade de vida favorecendo uma comunicação efetiva. O objeto da Fonoaudiologia é, então, o ser humano
enquanto sujeito comunicante que, para se comunicar, fala, ouve, escreve e utiliza gestos. Dialoga-se com as
ciências biológicas, humanas, entre outras, num caráter interdisciplinar e multiprofissional.
Os artigos ora apresentados pertencem às Linhas de Pesquisa mencionadas, utilizando métodos qualitativos
e quantitativos, além de artigos de revisão bibliográfica. O conteúdo dos artigos abrange os diferentes ciclos da
vida, desde estudos com bebês, escolares, até adultos e idosos. Os cenários onde as pesquisas foram desenvolvidas
também são diversificados, como hospitais, escolas, indústrias, entre outros.
Boa leitura!
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