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carta do editor

Prezados,
Com esse número, encerramos mais um volume de Horticultura Brasileira, homenageando desta vez a contribuição lusi-

tana à nossa mesa.

Gostaria de rapidamente rememorar alguns avanços importantes que tivemos em 2008:

1. Ampliamos e renovamos a Comissão Editorial, já pensando em nos habilitar para a submissão eletrônica de artigos a
partir de 2009. Aqui cabe o nosso agradecimento aos editores que nos deixaram, pelo trabalho realizado, e aos editores que
permanecem e que recém-chegaram, por sua vontade de colaborar;

2. Conseguimos a nossa indexação internacional plena, que, além de ser um grande reconhecimento da excelência da
revista, permitirá elevar a classificação da Horticultura Brasileira no sistema Qualis. Esta é uma conquista de todos, desde os
autores, que nos tem brindado com seus melhores artigos, ao incansável trabalho dos assessores ad hoc e editores, de hoje e de
outrora, que com sua dedicação ao longo de 26 anos, permitiram que a revista alcançasse essa posição de destaque. A indexação
internacional coroa de êxito a opção inequívoca de Horticultura Brasileira pela qualidade e rigor científico. Infelizmente, para
atingir esse objetivo, algum desconforto é sempre gerado, seja pela rejeição de alguns artigos, seja pelo tempo adicional às
vezes necessário para completar a revisão de outros;

3. Aumentamos o número de trabalhos publicados em inglês. Aqui cabe o nosso agradecimento aos autores que permitiram
à Horticultura Brasileira avançar neste quesito. Porém, precisamos aumentar ainda mais esse número, em especial se almeja-
mos um fator de impacto condizente com a qualidade dos trabalhos que publicamos. E, de novo, alertamos a todos os autores:
mesmo que seu trabalho tenha tramitado em outro idioma, é possível publicá-lo em inglês. Consulte o subitem “Idioma de
Publicação”, ao final das Normas para Preparação e Submissão de Trabalhos.

Nossos desafios para 2009 são, além de publicar os quatro números de Horticultura Brasileira (em si, já um grande
desafio!), inaugurar o sistema de submissão eletrônica e reduzir o tempo médio de tramitação dos trabalhos. Contamos com a
ajuda de todos para atingir tais metas!

Até o próximo número, até 2009,

Comissão Editorial


