
EDITORIAL

Dear Reader,

BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY is the new name of REVISTA DE
MICROBIOLOGIA.

Change is something we deal with every day in our lives. The change of the name of our journal is a
natural consequence of the growth of Revista de Microbiologia in the last thirty years. From a 6-7 article
small journal, written mostly in Portuguese, Revista de Microbiologia grew to a 110 page all-English, well
indexed quarterly journal. It has become recognized by the Brazilian and International scientific communities
as one of the most important technical journals published in our country. The Portuguese name of the journal,
Revista de Microbiologia, is not consistent with its contents, which since the beginning of the nineties, have
been published exclusively in English

We hope that the change will help to enlarge the importance of our journal. We also hope that the
change will stimulate Brazilian and International microbiologists to share the results of their research with
other microbiologists around the world, using the Brazilian Journal of Microbiology as the scientific journal
of choice. We encourage them to submit manuscripts for publication in the Brazilian Journal of Microbiology.
Guidelines for authors are published in the end of each issue of the journal. They can also be found in the sites
www.scielo.br/rm or www.scielo.br/bjm.

Thank you

Caro Leitor

BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY é o novo nome da REVISTA DE
MICROBIOLOGIA.

Em nossas vidas, enfrentamos mudanças diariamente. A alteração do nome de nossa revista
é uma conseqüência natural do crescimento da Revista de Microbiologia desde seu lançamento há trinta anos.
A partir de uma publicação contendo 6 ou 7 artigos, escritos predominantemente em português, a Revista de
Microbiologia se transformou em um periódico trimestral de 110 páginas, disponível on line através da rede
SciELO, de excelente indexação (ISI, Web of Science, entre muitas outras), redigido totalmente em inglês,
com um criterioso e dinâmico sistema de avaliação de todos os manuscritos submetidos à publicação. Hoje,
a Revista de Microbiologia é reconhecida pela comunidade científica nacional e internacional como um dos
periódicos técnicos de maior relevância publicados em nosso país e a mudança do nome é apenas um passo
natural para harmonização entre título e conteúdo.

Acreditamos que essa mudança ajudará na ampliação da importância de nossa revista. Esperamos
também que a mudança sirva de estímulo para que microbiologistas do Brasil e de outros países escolham o
Brazilian Journal of Microbiology para publicar os resultados de suas pesquisas, e dessa forma, convidamos
todos os colegas para participar. As instruções para preparação de manuscritos são publicadas no final de
cada número do Brazilian Journal of Microbiology, que podem também ser obtidas nos sites www.scielo.br/
rm ou www.scielo.br/bjm.

Obrigado.

Bernadette D.G.M. Franco Benedito Corrêa
Editor  Editor


