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 Apresentamos o quarto e último fascículo do 
volume 15 da Revista Brasileira de Farmacognosia. Mais 
uma vez aumentamos o número de artigos publicados. 
Neste fascículo publicamos 20 artigos, superando os 18 do 
fascículo 15(3). Estamos assim fechando o volume 15 com 
a publicação de 70 artigos sendo, portanto 10 acima dos 
60 planejados e exigidos pela SCIELO para alcançarmos a 
indexação. 
 Ainda como novidade para esse fascículo, temos 
a publicação dos nossos primeiros artigos de autores 
estrangeiros. Trata-se de um artigo de um grupo de 
pesquisas das Universidades Javeriana de Bogotá, Colômbia 
e de Strathclyde em Glasgow, Escócia e um outro artigo 
de um grupo de pesquisas das Universidades de Aberdeen, 
na Escócia e de Ulster at Coleraine, na Irlanda do Norte. 
Acreditamos que a publicação desses artigos representa 
mais um importante passo para o aumento da visibilidade do 
nosso periódico a nível internacional.
 Lembramos a todos os sócios da Sociedade 
Brasileira de Farmacognosia que a partir de janeiro de 2006 
será efetuado o recadastramento geral de todos os membros 
da sociedade. Para tanto, formulário apropriado deverá ser 
preenchido on-line na home page da sociedade no seguinte 
endereço: www.sbfgnosia.org.br. Somente os sócios que 
se recadastrarem e efetuarem o pagamento da anuidade do 
ano de 2006, continuarão a receber a Revista Brasileira de 
Farmacognosia em seus endereços.
 

Nova Diretoria da Sociedade Brasileira de 
Farmacognosia

 Em Assembléia Geral Ordinária realizada por 
ocasião do V Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, foi 
eleita a nova diretoria da sociedade para o biênio 2005-2007. 
A nova Diretoria é assim composta:
Presidente – Prof. Dr. Emidio Vasconcelos Leitão da Cunha 
– Professor Titular de Farmacognosia da Universidade 
Estadual da Paraíba em Campina Grande – PB. Desenvolve 
suas atividades de pesquisa no Laboratório de Tecnologia 
Farmacêutica da Universidade Federal da Paraíba em João 
Pessoa – PB.
Vice-Presidente – Profa. Dra. Suzana Guimarães Leitão 
– Professora Adjunto IV de Farmacognosia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, onde desenvolve pesquisas nas 
áreas de farmacognosia e fi toquímica.
Secretária – Profa. Dra. Maria de Fátima Vanderlei de Souza 
– Professora Adjunto IV de Farmacognosia da Universidade 
Federal da Paraíba. Desenvolve suas atividades de pesquisa 
nas áreas de farmacognosia e fi toquímica no Laboratório 
de Tecnologia Farmacêutica da Universidade Federal da 
Paraíba em João Pessoa – PB.
Tesoureira – Profa. Dra. Maria de Fátima Agra - Professora 
Adjunto IV de Farmacognosia da Universidade Federal da 
Paraíba. Desenvolve suas atividades de pesquisa na área de 
farmacobotânica no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 
da Universidade federal da Paraíba em João Pessoa – PB.
 A nova Diretoria deseja a todos os membros da 
Sociedade um Feliz Natal e votos de muita prosperidade no 
ano de 2006.

Editorial

 We present the fourth and last issue of volume 15 
of the Brazilian Journal of Pharmacognosy. Once again the 
number of published articles is increased. In this issue we 
publish 20 articles, surpassing the 18 published in the issue 
15(3). We are closing volume 15 with a total of 70 published 
articles, thus, 10 more than the 60 we have planed and that 
was necessary for the indexation at the SCIELO system. 
 Another new feature in this issue is the publication 
of the fi rst articles written by non-Brazilian authors. One 
article published by a research group from the universities 
Javeriana from Bogota, Colombia and the University of 
Strathclyde in Glasgow, Scotland and another article written 
by a research group from the universities of Aberdeen, 
Scotland and of Ulster at Coleraine in Northern Ireland. We 
believe that the publication of these two articles represent an 
important step towards the increase of the visibility of our 
journal at an international level.
 We remind all the members of the Brazilian Society 
of Pharmacognosy that starting from January 2006 there 
will be a mandatory general registration of all the members 
of the society. This will be done on-line on the web site of 
the society at the address: www.sbfgnosia.org.br. Only the 
members who register and pay the annuity of the year 2006 
will continue receiving their journals at their addresses.

New Board of Directors of the Brazilian Society of 
Pharmacognosy

 The new Board of Directors for the period 2005-
2007 was elected in the General Assembly carried out at the 
V Brazilian Symposium of Pharmacognosy. The new Board 
is formed by:
President – Prof. Emidio Vasconcelos Leitão da Cunha 
– Professor of Pharmacognosy at the Universidade Estadual 
da Paraíba in the City of Campina Grande, State of Paraíba, 
Brazil. 
Vice President – Prof. Suzana Guimarães Leitão – Professor 
of Pharmacognosy at the Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Brazil.
Secretary – Prof. Maria de Fátima Vanderlei de Souza - 
Professor of Pharmacognosy at the Universidade Federal da 
Paraíba, Brazil.
Treasurer – Prof. Maria de Fátima Agra – Professor of 
Pharmacognosy at the Universidade Federal da Paraíba, 
Brazil.
 The board of directors wish to all members of 
society a Merry Christmas and prosperity in the year 2006.
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