
EDITORIAL

O lançamento de um novo número de Acta Botanica
Brasilica é sempre um momento especial, tanto para os
autores dos trabalhos publicados, quanto para todos
aqueles que dedicaram seu tempo e seus esforços ao
processo editorial. São grandes os desafios para trazer
ao público os resultados das pesquisas, procurando manter
um padrão de periodicidade e qualidade que valorize a
Sociedade, a Botânica brasileira e, sobretudo, os trabalhos
que nos foram confiados para publicação.

Ao receber este fascículo o prezado leitor perceberá
o incremento no número de páginas, resultado de uma
série de ações e em especial do patrocínio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
CNPq e da Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino
Superior – CAPES (Edital MCT/CNPq/MEC/CAPES).
Isto possibilita trazer ao público um maior número de
trabalhos e diminuir o tempo de espera de manuscritos
de alta qualidade, já aceitos para publicação. Devemos
ainda lembrar que o próprio conteúdo muito deve, além
do esforço dos seus autores, aos diversos órgãos de
fomento e Instituições em que as pesquisas foram
realizadas e à valiosa colaboração dos revisores anônimos
com suas críticas e sugestões. A manutenção da
indexação no ISI Thomson, obtida em abril de 2007,
também requer um grande empenho por parte dos
editores.

A divulgação dos trabalhos também é beneficiada
pelos Congressos Nacionais promovidos pela Sociedade
Botânica do Brasil, que hoje representam mega-eventos
com grande responsabilidade e desafios para as comissões
organizadoras. Estas, voluntariamente, investem tempo
e esforços para que os eventos sejam de alta qualidade
técnico-científica e permitam o intercâmbio de
informações e fóruns de discussão, garantindo o constante

progresso da Botânica. Esperamos encontrar nossos
leitores em Natal (RN) em agosto deste ano.

Ao mesmo tempo, em atendimento às crescentes
exigências que visam à melhoria da qualidade das
publicações científicas nacionais, a Diretoria da SBB, em
conjunto com Corpo Editorial está promovendo o
estabelecimento de um Conselho Editorial da Acta
Botanica Brasilica, composta de renomados membros
nacionais e estrangeiros, bem como a exigida
internacionalização através do estímulo a uma maior
participação de autores e co-autores estrangeiros e à
publicação de trabalhos em língua inglesa. Está sendo
instituída uma secção para comunicações curtas, visando
permitir a divulgação de resultados relevantes, porém,
mais pontuais.

O grande número de contribuições submetidas e a
necessidade de agilizar o processo de avaliação, aceitação
e publicação, nos levaram a implantar um processo
eletrônico de submissão e editoração. Nesta ação, que
está iniciando em 2008 foi decisiva a dinâmica
participação de colegas que não pouparam esforços para
implementar o novo sistema. Além disto, visando à
economia em postagens e à redução do consumo de papel,
os autores passarão a receber os seus artigos em arquivos
eletrônicos em vez de separatas impressas.

Diante do exposto, nos parece oportuno compartilhar
nossa alegria por estes avanços e agradecer pela
participação e pelo entusiasmo dos associados da SBB,
pelo apoio dos órgãos de fomento, pela dedicação de
assessores na revisão dos trabalhos, pelo trabalho dos
membros do Corpo Editorial e, em especial, pelo prestígio
e compreensão dos pesquisadores que submetem os
resultados de suas pesquisas para divulgação através da
nossa Acta Botanica Brasilica.
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