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ACESSO À LEITURA
Editora UNEB (Eduneb) disponibiliza publicação Auto-Cuidado
para Pessoas com Gagueira na Internet - Livro, traduzido pela
professora da universidade Rina Tereza Nunes, traz
procedimentos terapêuticos utilizados por clínicas americanas -
Leia REPORTAGEM

Com o objetivo de difundir o conhecimento e a política
de acesso à leitura, a Editora UNEB (Eduneb)
disponibilizou sua primeira publicação na internet: a
obra Auto-Cuidado para Pessoas com Gagueira.

Traduzida pela professora Rina Tereza Nunes, do curso de
Fonoaudiologia do Campus I da universidade, em Salvador, o livro
traz um programa terapêutico para gagos, baseado em
procedimentos utilizados em universidades e clínicas dos Estados
Unidos.

Publicada em 2008 pela Eduneb, a obra é uma tradução do livro
Self-Therapy for the Stutterer, escrito pelo australiano Malcolm
Fraser.

Compreensível para leigos e especialistas, o download
do livro pode ser realizado no site do Instituto Brasileiro
de Fluência (IBF), através do endereço
www.gagueira.org.br.

“A atitude de democratização do conhecimento e de permissão
de acesso ao saber produzido na universidade é um grande
avanço conquistado pela UNEB, através de sua editora. Temos
total interesse em expandir essa política, na medida em que
formos garantindo a autorização dos autores”, adiantou Nadja
Nunes, diretora da Eduneb.

De acordo Rina Tereza, os países de língua portuguesa, como o
Brasil, ainda oferecem poucas opções de tratamento para
pessoas com problema de gagueira. “Por isso, a
disponibilização gratuita da obra tem grande valia
social”, ressaltou a tradutora.
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Notícias relacionadas

25/09/2009 > Assessoria de Comunicação (Ascom) da UNEB
lança 23ª edição do informativo Em Campus - Publicação traz
como reportagem de capa programas e projetos sociais da
Universidade que beneficiam mais de 3 milhões de baianos em
centenas de municípios - Distribuição: nos 24 Campi

11/09/2009 > UNEB prepara Plurais: Revista Multidisciplinar -
Nova publicação científica conta com seis seções: Dossiês
Temáticos, Artigos Técnicos, Relatos de Pesquisas, Resenhas de
Livros e Resumos - Envio de artigos: até novembro, por e-mail

03/06/2009 > Reitoria e Eduneb inauguram primeira Livraria
Universitária da UNEB - Ação marca homenagem ao aniversário
de 26 Anos da Instituição - Espaço vai disponibilizar publicações
de 120 Editoras Universitárias do País - Reitor quer instalar
outras Livrarias nos campi do interior
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