
Editorial

É com satisfação que entregamos ao público a revista BRAGANTIA, em novo formato
e estilo de apresentação, atendendo integralmente às normas nacionais e internacionais
de editoração científica. Tais mudanças estão ocorrendo em vista da necessidade de
agilizar a disponibilidade da publicação, aprimorando a qualidade científica da revista e
dos artigos nela publicados.

Desde 1941, quando foi criada, BRAGANTIA passou por mudanças de estilo e forma,
porém sempre preservando a seriedade dos critérios de avaliação dos trabalhos que
publica. Atualmente, conta com um corpo de editores e de editores- associados de elevado
nível científico, oriundos de renomadas instituições científicas do Estado de São Paulo e
de outros Estados brasileiros.

A Revista online permite o acesso rápido aos resumos e abstracts na página
institucional da Revista (http://www.iac.br/~braganti) e através do banco de dados do
SciELO (http://www.scielo.br/brag), que permite também o acesso e a impressão dos
artigos completos no formato original. A partir deste volume, a versão eletrônica permitirá
colocar fotos ou imagens em cores, que foram impressas em branco e preto para reduzir
custos.

A revista oferece ainda aos autores as separatas impressas, em novo estilo de
apresentação, acompanhadas de um disquete com o arquivo do trabalho.

Outra novidade para o próximo volume será o artigo pre-print que será colocado na
página eletrônica institucional da revista. Isto significa que, tão logo o trabalho seja
revisado, normatizado e aprovado pelo Comitê Editorial, será colocado online, e ficará
aguardando apenas a paginação final que depende do fechamento do fascículo.

Cerca de 100 trabalhos, originários de instituições de diversos Estados, são submetidos
anualmente à publicação na BRAGANTIA, sendo a maioria de São Paulo e Minas Gerais.
O Comitê Editorial de BRAGANTIA possui cinco editores e 30 Editores-Associados das
diversas áreas de especialidade e, ainda, cerca de 120 revisores ad hoc (peer reviewers).
Cerca de 10% a 15% dos trabalhos recebidos anualmente são recusados para publicação.
A Revista Bragantia continua com a periodicidade semestral, publicando artigos originais
em português e inglês.

BRAGANTIA faz parte do programa TEEAL da Rockefeller Foundation para formação
de base de dados na área de agronomia, estando entre 130 revistas selecionadas
disponíveis em CD-Rom aos países do terceiro mundo a partir de 1999
(http://teeal.cornell.edu).

Eis a nova BRAGANTIA. Esperamos que a qualidade de seus artigos se torne cada vez
melhor e, no limiar do novo século, seja um veículo de comunicação que atenda aos
interesses dos leitores e da comunidade científica na divulgação de importantes
resultados de pesquisa na área agronômica.
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