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EDITORIAL 

Colegas Botânicos 

A Sociedade Botânica do Brasil (SBB) tem o prazer de apresentar aos colegas 
Botânicos o volume 11, fascículo 2 da ACTA BOT ANICA BRASILICA, ano de 1997. 
O fascículo 1 do referido volume já foi distribuído, em dezembro de 1997. Desta 
forma, completa-se agora o volume 11, que é o primeiro sob a responsabilidade da 
Diretoria SBB gestão 1997-1999 e respectivo Conselho Editorial. 

Espera-se que os colegas possam notar aperfeiçoamentos na parte gráfica da 
Revista, bem como na qualidade técnica das contribuições, pois grande esforço está 
sendo feito neste sentido. 

Mas o que realmente interessa, no momento, é comunicar que, a partir de 
1998, a ACTA BOTANICA BRASILICA passará a contar com três fascículos 
(abril, agosto e dezembro) por volume. Com a periodicidade quadrimestral, os 
trâmites serão agilizados e os autores deverão aguardar menor lapso de tempo entre o 
envio do trabalho e a sua efetiva publicação. 

Felizmente, os Editores de Área, assim como os Assessores Científicos, estão 
levando muito a sério suas atribuições, procurando reduzir o período de avaliação dos 
trabalhos. Aproveita-se para agradecer aos colegas "referees" a presteza nas assessorias 
científicas e solicitar-lhes que encurtem, ainda mais, os períodos que permanecem 
com o artigo para análise. 

A título de reflexão, esta Diretoria está incluindo, fechando o volume 11, o 
artigo de Montenegro & Alves, que trata de aspectos éticos da autoria e co-autoria. O 
referido texto,já divulgado há alguns anos (Revista do Instituto de Medicina Tropical, 
29 (4): 191-193, 1987) continua atual e está sendo reproduzido com a devida autoriza
ção dos autores. Embora escrito para os profissionais da área médica, a sua essência é 
válida para as demais. Fica a sugestão de que o texto seja debatido não só entre os 
Botânicos profissionais, mas, também entre os estudantes, que devem para a sua 
formação ser expostos a temas mais polêmicos, que também contribuirão para estruturar 
seu caráter. 

Aguardam-se as contribuições da comunidade. 
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