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EDITORIAL

“Resultados e novas perspectivas”

Acreditamos que era possível e aconteceu! Hoje, estamos colhendo os frutos destes anos de esforços após a
reformulação gráfica e editorial da Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas/Brazilian Journal of Pharmaceutical
Sciences.

Temos a satisfação de incluir neste Editorial os gráficos através dos quais podemos mostrar tal evolução. Temos
nos esforçado para que o panorama favorável se mantenha, e que, apesar de tantas controvérsias e dificuldades, possamos
sempre estar buscando a qualidade, fundamento do nosso empenho para aprimoramento da divulgação na área Ciên-
cias Farmacêuticas no Brasil e sua inserção no contexto internacional da pesquisa científica.

A RBCF/BJPS hoje é uma publicação que tem sido procurada por autores de todo o Brasil, bem como de outros
países, para a divulgação de seus trabalhos, consolidando-se como um dos mais importantes veículos de divulgação da
área das Ciências Farmacêuticas. É importante salientar sua posição como a publicação científica mais citada, sendo
dez vezes maior o número de citações do que a segunda colocada, segundo levantamento feito pelas Coordenadorias
de Pós-Graduação da área de Farmácia do País. Este cenário revela que temos atingido nossos objetivos no que diz
respeito à penetração e à divulgação nos meios científicos, bem como nossa disposição em receber, cada vez mais,
trabalhos de pesquisadores de fora, quebrando, assim, a tão criticada endogenia das publicações científicas institucionais.

Após revisão, em 2002, do serviço de expedição que incluía instituições para as quais enviávamos a Revista a título
de doação ou permuta, foi consolidada a política de assinaturas, conforme mostra o Gráfico 7 e frente aos impasses
econômicos com os quais sempre nos defrontamos, os recursos daí advindos foram de real importância.

Na verdade, estes anos foram marcados por ações ininterruptas com vistas ao desenvolvimento da Publicação,
sempre buscando acompanhar as tendências e exigências editoriais. Assim, com a oportunidade oferecida pelo CNPq
de apoio financeiro por meio do Programa “Versão eletrônica dos periódicos científicos” a todas as publicações nacio-
nais credenciadas, elaboramos um novo Projeto para a disponibilização “on line” da RBCF/BJPS e, no final de 2004,
obtivemos a aprovação deste projeto.

Nossa próxima meta, então, é tomar as medidas necessárias para tornar possível o acesso eletrônico a qualquer
artigo publicado, de qualquer parte do mundo, disponibilizando o PDF dos artigos completos. Para isto, estamos nos
munindo dos meios materiais e técnicos para que se viabilize a implantação do sistema. Temos certeza de que será uma
nova etapa para o desenvolvimento da Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas/Brazilian Journal of
Pharmaceutical Sciences, considerando o aumento de sua divulgação, graças ao acesso eletrônico de seu conteúdo.

Assim, a RBCF/BJPS deverá ser cuidadosamente reestruturada para contemplar a concretização desta nova etapa.
Sabemos, também, da necessidade de criação uma nova interface da RBCF com a Assessoria técnica de Informática
para que se desenvolva tal Projeto.
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Paralelamente, estaremos desenvolvendo, em futuro próximo, projeto de modernização de nosso sistema editorial,
disponibilizando nosso “site” próprio, implementando o processo de submissão eletrônica dos artigos encaminhados para
publicação e proporcionando, a todos os envolvidos, o acompanhamento “on line” dos processos de publicação.

É importante ressaltar que em todos estes anos nunca nos furtamos do apoio e do entusiasmo da Editoria Cien-
tífica e da Comissão de Publicação. As ações empreendedoras realizadas são advindas deste espírito que é motivador
e gratificante.

Se por um lado a situação é mais positiva, de outro é, também, mais desafiante. Entendemos que trabalhar na
edição de uma publicação científica e estar efetivamente buscando a melhoria de sua qualidade une-se a um ideal ainda
maior, que é o de estar colaborando para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa na área e contribuindo para que
a Universidade atinja seu maior desafio, que é a integração com a sociedade.

Gráfico 2 - Trabalhos Submetidos - 1999-2004

Gráfico 1 - Trabalhos Publicados - 1999-2004
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Gráfico 5 - Artigos Publicados - 1999-2004

Gráfico 4 - Trabalhos Publicados/Tipo de documento - 1999-2004

Gráfico 3 - Trabalhos Rejeitados - 1999-2004
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