
Editorial

A pesquisadora Angela Maria Cangiani Furlani ocupou o cargo de Editora-
Chefe do Comitê Editorial do Instituto Agronômico, desde sua criação, em 1988,
até abril de 2002, com importantes avanços nas publicações editadas em sua gestão.

Em 1991, organizou o 1.o Seminário sobre Editoração Científica de Revistas
Editadas no Estado de São Paulo, com o objetivo de avaliar a qualidade das
publicações institucionais e aperfeiçoar o processo de editoração. Esse evento foi,
também, uma homenagem ao cinqüentenário da revista Bragantia.

Reformulações substanciais foram empreendidas em conseqüência deste
seminário: criou-se a secretaria do Comitê Editorial, com responsabilidade sobre
o registro e acompanhamento dos textos submetidos à publicação, a comunicação
com autores, revisores e editores, bem como importante papel na revisão dos
textos; instituiu-se o cargo de Editor-Assistente, renovou-se o corpo de Editores-
Associados com a inclusão de cientistas de outras instituições; estabeleceram-se
novas normas para a publicação de artigos e, finalmente, Bragantia foi aberta à
publicação de artigos redigidos em português, espanhol e inglês, por autores
externos à instituição. Atualmente, um quarto dos Editores-Associados de
Bragantia não pertence ao quadro de funcionários do Instituto Agronômico e
43% dos artigos publicados na revista, nos últimos cinco anos, foram assinados
por autores externos.

Em sua participação no Consórcio de Instituições Brasileiras de Alimentação e
Nutrição, realizado em Uberaba em 1996, a Dra. Angela Furlani publicou
importante texto, sobre os critérios de avaliação da qualidade das publicações
científicas.

Apesar das constantes dificuldades, empenhou-se em ampliar a indexação de
Bragantia. Os resultados são inquestionáveis. Com a inclusão do Latindex e
Periódica, Bragantia é atualmente indexada por: Abstracts on Tropical Agriculture;
Bibliografia Brasileira de Agricultura, Bibliography of Agriculture (AGRICOLA),
Biological Abstracts (BIOISIS), CAB Abstracts, Chemical Abstracts, Herbage
Abstracts e Plant Breeding Abstracts. É filiada à Associação Brasileira de Editores
Científicos (ABEC) e publicada on-line pelo SCIELO.

Sempre se esforçou para  manter a periodicidade de Bragantia, a qual,
juntamente com a qualidade dos artigos publicados, rendeu à revista conceitos
elevados junto à CAPES e ao CNPq, bem como a inclusão no Programa TEAAL –
Cornell University Rockefeller Foundation.

Nesse período, proferiu inúmeras palestras relativas à editoração de revistas
científicas, publicou importantes textos sobre o tema, participou de diversos
eventos nacionais e internacionais sobre editoração, sempre divulgando Bragantia,
contudo, sem deixar suas atividades de Pesquisadora Científica do Instituto
Agronômico.

Em 2000, foi indicada como Editora-Chefe do Conselho Editorial da Agência
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, sendo responsável pela padronização
das revistas científicas dos Institutos de Pesquisa da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento e pela mudança no layout de Bragantia.
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