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Editorial

Há mais de dez anos assumi a árdua tarefa da
editoração da Iheringia, Série Zoologia na busca
incessante de qualificá-la e obter, no meio científico, o
seu reconhecimento.

Nesse âmbito, senti-me honrada e agradecida a cada
integrante do Comitê de Consultores, uma vez que a
colaboração de todos foi fundamental para elevar a
qualificação do periódico pela seleção e críticas
construtivas dos artigos publicados.

No momento, estou repassando a editoração para
o colega Márcio Borges Martins na certeza que será
mantida a chama para a continuação e incremento do
processo de editoração da Iheringia, Sér. Zool.

Aproveito para manifestar meus agradecimentos a
todos os colegas do Museu que participaram da
Comissão Editorial, em especial a Erica H. Buckup,
presidente da comissão, responsável pela preparação dos
artigos e que também está se afastando, juntamente com
Maria Aparecida de L. Marques. Aos demais membros
que continuam na comissão desejo sucesso.

Aos pesquisadores que prestigiam a Iheringia, Sér.
Zool., submetendo seus trabalhos à publicação, também
agradeço a confiança depositada.

A todos, meu muito obrigado.

Maria Helena M. Galileo

RETRATO DA IHERINGIA, SÉRIE ZOOLOGIA
DE 1990 A 2003

Objetivos e Metas

- Garantir a publicação das pesquisas originais de
alto nível na área da Zoologia;

- Promover o desenvolvimento científico no país,
no que se refere à área da Zoologia;

- Manter a periodicidade;
- Aumentar a credibilidade nacional e internacional

da publicação científica do país;
- Manter o padrão de qualidade para continuar

competindo com as revistas científicas internacionais
de primeira linha;

- Alimentar o sistema de permuta com os periódicos
científicos nacionais e estrangeiros atualizando o acervo
da biblioteca especializada do MCN/FZB.

Metodologia e Estratégia de ação

Os mecanismos adotados de coleta e seleção dos
artigos científicos a serem publicados constam: (1)
controle das datas de recebimento e de aprovação para o

prelo; (2) análise por, no mínimo, dois consultores
científicos, especialistas no assunto; (3) exame pela
Comissão Editorial constituída por 8 pesquisadores da
FZB de diferentes áreas de especialização.

Os artigos, à medida que recebem aprovação tanto
dos consultores como da Comissão Editorial, são
arrolados na planilha para o prelo, mantendo-se o critério
da data de aceite. Dessa forma, evita-se que os autores
que prontamente atendem as recomendações dos
consultores e da Comissão sejam prejudicados. Esse
procedimento tem dado bons resultados, de tal forma
que essa editoração jamais recebeu alguma reivindicação
por parte dos autores que utilizam a Iheringia, Série
Zoologia.

O alto nível científico dos artigos publicados tem
respaldo nos pareceres dos consultores cuja nominata é
discriminada na contra capa de cada fascículo em que
atuaram. A escolha dos pareceristas é processada
segundo a área de especialização inerente ao assunto
que trata o manuscrito. Os consultores que não enviam
seus pareceres no prazo estipulado (30 dias), recebem
uma carta-cobrança e se permanecerem sem dar retorno
são automaticamente excluídos da nominata de
consultores credenciados. Sempre que se fizer necessário,
novas inclusões são efetivadas seguindo-se o critério
da busca de opiniões de especialistas reconhecidos.

Resultados e impactos esperados

Cabe salientar os aspectos:
- qualidade científica:  garantida  pela atuação (1)

do corpo de consultores, especialistas nas diferentes
facetas da Zoologia e com experiência comprovada,
oriundos de institutos de pesquisa e de universidades
principalmente do país. Os pareceres emitidos são
conscenciosos e têm proporcionado melhorias
significativas nos manuscritos submetidos à publicação;
(2) da Comissão Editorial que tem procurado valer a
opinião dos consultores bem como adequar os textos às
normas do periódico;

- qualidade gráfica: indubitavelmente, apresenta
qualidade muito boa. A impressão em papel couchê liso
90g, proporciona maior acuidade de impressão não só do
texto, como, principalmente, das figuras, incluso a cores.
O acabamento do miolo costurado também elimina o
problema das folhas soltarem-se com o manuseio. O
formato 15 X 22 cm foi modernizado para 21 X 28 cm com
o texto em duas colunas em 2004.

- periodicidade: de semestral passou a trimestral,
implantada em 2002 com sucesso, agilizando a publicação
dos artigos e diminuindo o tempo entre a aprovação e a
publicação.
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- distribuição: o sistema é via permuta e doação  às
bibliotecas de institutos de pesquisa e de universidades.
Há intercâmbio através de doações a 66 bibliotecas
nacionais e 23 bibliotecas estrangeiras e permuta com
154 revistas nacionais e 224 revistas estrangeiras (dados
de 2001). Isso oportuniza à biblioteca do Museu de
Ciências Naturais, FZB o recebimento de periódicos
científicos especializados, editados no país e no exterior
e que  ficam disponíveis à comunidade científica.

- divulgação: a inclusão da Iheringia no programa
Scientific Eletronic Library online - SciELO  (Projeto
FAPESP/BIRREME) demonstra que a revista atendeu as
exigências e os critérios para o ingresso, entre eles
destaca-se “padrão de qualidade das revistas científicas
internacionais de primeira linha”. Todos os artigos
publicados na Iheringia, Sér. Zool.,  nos últimos anos,
estão disponíveis para consulta no site www.scielo.br/
isz. Essa forma de divulgação dos artigos têm contribuído
para maior visibilidade e divulgação das pesquisas
científicas publicadas, contribuindo para o aumento do
impacto da produção nacional.

- avaliação da CAPES: conceito A

Publicações da Iheringia,
Série Zoologia de 1991-2003

1991, n. 71, 15 artigos e 3 notas científicas em 184
páginas.

1992, n. 72 e 73, 20 artigos em 280 páginas.
1993, n. 74 e 75, 22 artigos em 344 páginas.
1994, n. 76 e 77, 27 artigos em 320 páginas.
1995, n. 78 e 79, 32 artigos em 352 páginas.
1996, n. 80 e 81, 32 artigos em 304 páginas.
1997, n. 82 e 83, 37 artigos em 408 páginas.
1998, n. 84 e 85, 46 artigos em 400 páginas.
1999, n. 86 e 87, 38 artigos em 384 páginas.
2000, n. 88 e 89, 26 artigos em 384 páginas.
2001, n. 90 e 91, 44 artigos em 384 páginas.

2002, v. 92 (1-4), 44 artigos em 448 páginas
2003, v. 93 (1-4), 44 artigos em 448 páginas.

Tramitação dos artigos submetidos

O número de artigos recebidos e publicados, exceto
os recusados entre parênteses, somam: 1990: 26 (5); 1991:
27 (1); 1992: 29 (2); 1993: 62(10); 1994: 62 (12); 1995: 40
(10); 1996: 43 (12); 1997: 43 (11); 1998: 72 (18); 1999: 67
(22); 2000: 53(13); 2001: 52(17); 2002: 91(20); 2003: 108(24).

Banco de dados

Totalmente digitalizado através do programa
Access que permite vínculos com diversos formulários:
de registros, dos consultores, de parecer e
correspondências diversas.  Esse sistema foi implantado
no ano de 2000.

Infra-estrutura e pessoal de apoio

Desde 1997, a Iheringia está sediada em uma sala
exclusiva, mobiliário adequado e um microcomputador
com impressora. Quanto ao pessoal de apoio, contamos
com uma funcionária em tempo parcial que tem prestado
serviço nos registros, manutenção da tramitação dos
artigos e correspondência.  Igualmente, contamos com a
colaboração de estudantes de graduação, pós-graduação
e estagiários que receberam iniciação nos trabalhos
técnicos de editoração entre outros.

Auxílios auferidos

1. Auxílio-pesquisa, FAPERGS, para publicação do
periódico científico Iheringia, Série Zoologia (proc.
nº 91.00149.8), 1992.

2. Auxílio-editoração, CNPq, para a impressão da
Iheringia, Sér. Zoologia, anualmente, desde 1993.


