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Com este fascículo, 27(12) dezembro 2007, concluímos o primeiro ano da parceria entre o Colégio
Brasileiro de Patologia Animal (CBPA), a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos
Animais de São Paulo (Anclivepa-SP), a Associação Brasileira de Odontologia Veterinária (ABOV) e o
Colégio Brasileiro de Anatomia Animal (CBAA), que possibilitou ampliação da abrangência e a
periodicidade mensal da Pesquisa Veterinária Brasileira. O êxito deste primeiro ano se deveu ao
espírito de colaboração e dedicação dos Editores, dos Editores Adjuntos, da Assessoria Cientifica e,
em especial dos Assessores ad hoc consultados conforme as necessidades do peer review. Aliás, na IX
Reunião de Coordenadores do Programa de Pós-Graduação da área de Medicina Veterinária,
promovida pela CAPES em novembro de 2007 na Universidade de São Paulo, sugerimos incluir nas
recomendações finais a necessidade de maior reconhecimento da atuação de pesquisadores na
edição de periódicos científicos. Muito tempo e esforços estão sendo dispensados sem que esta
atuação tenha o devido retorno para eles, a não ser a satisfação de poder cooperar no registro e na
disseminação dos resultados de pesquisa, indispensáveis para justificar o investimento. Sugerimos
também dar a atenção ao fato de que o apoio à editoração científica deve sempre ser colocado em
primeiro plano; pois, como podemos elaborar projetos de pesquisa e investir recursos sem ter
antes a informação sobre o que já foi feito e o     que já se sabe?

A ultrapassagem desta primeira etapa impõe a todos nós responsabilidades ainda maiores.
Desde os Editores de Área, com mais autonomia para aplicar a experiência adquirida, até a Assessoria
Científica, para agilizar o trâmite dos trabalhos recebidos. Seremos mais exigidos e precisaremos
corresponder.

Por isso, o nosso agradecimento a todos que contribuíram para vencermos esta primeira fase,
na certeza de que juntos estaremos, por muito tempo, trabalhando pelo futuro da Pesquisa Veterinária
Brasileira.
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