
EDITORIAL

Chegamos ao último trimestre do ano com o fascículo 
32(3) já distribuído e o 32(4) pronto para impressão. Este 
volume contém 20 artigos científi cos e uma coluna de 
opinião, esta última, a pedido dos pesquisadores, sobre 
metodologias para cálculo de medidas de germinação 
e organização de planilhas eletrônicas. Os autores dos 
artigos deste fascículo são provenientes de 10 Estados do 
Brasil: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, 
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo e do Distrito Federal. Salienta-
se a participação, como autores ou co-autores, de um 
número considerável de estudantes de pós-graduação, 
oriundos de programas dos Estados acima citados.

No momento em que foi concluído o volume 32 
contávamos 10 manuscritos já aceitos para publicação 
no fascículo 1 do próximo volume 33, enquanto outros 
50 já se encontram em diferentes fases de avaliação. 
Dentre esses, ainda persiste um pequeno remanescente 
de artigos submetidos em 2007 e que fi caram pendentes 
devido a demoras na tramitação entre as assessorias ou 
nas necessárias e às vezes demoradas idas e vindas aos 
autores para modifi cações. Mudanças de endereços e 
a recente greve dos correios também difi cultaram, em 
parte, a tramitação dos artigos. 

Acreditamos que parte desses últimos obstáculos 
deverá ser solucionada a partir de 2010, com a inclusão da 
RBB nos procedimentos de editoração online do SciELO. 
Os editores de área foram consultados e alguns já aderiram 
a esse tipo de editoração. Esperamos que os assessores a 
serem escolhidos por esses editores também participem 
do sistema. Para que esse novo modelo se concretize, faz-
se necessário que os autores submetam seus manuscritos 
por via eletrônica, através do endereço: http://submission.
scielo.bt/index.php/rbb/index Os procedimentos para 
submissão requerem, inicialmente, que os proponentes 
acessem a página para se cadastrarem no sistema, 
preenchendo o formulário disponível em Usuário > 
Cadastro, a fi m de criarem login e senha e assim obterem 
acesso à área de submissão de manuscrito. Após essa 
etapa, basta acessar Sobre o Periódico > Autor para 
efetuar a submissão. O corpo editorial da RBB monitorará 
todas as submissões e as etapas subseqüentes e procurará 
solucionar, na medida do possível, eventuais problemas 
e dúvidas dos autores, editores de área e assessores. 
E os autores, por sua vez, poderão informar-se sobre 
o andamento do processo online. Esperamos que isso 

venha a agilizar a avaliação dos trabalhos submetidos 
à RBB. Em virtude dessas alterações, a Revista não se 
compromete, a partir de 2010, em enviar separatas aos 
autores, a menos que encomendadas.

Outro entrave ainda não solucionado completamente 
refere-se à redação em inglês. Trabalhos nesse idioma 
devem ser enviados após revisão do texto por pessoa que 
domine completamente o inglês e não utilizar apenas 
versão produzida por programas de computador, cujo 
resultado é sofrível. Da mesma forma, os abstracts e as 
legendas de tabelas em inglês, nos trabalhos redigidos 
em português, também devem passar por esse crivo de 
correção por parte dos autores. 

Com a chegada de um novo ano, serão feitas algumas 
substituições no corpo de editores de área, em virtude do 
término do mandato de alguns deles. Aos que entram, 
desejamos um bom trabalho e apresentamos nossos 
antecipados agradecimentos. Aos que permanecem, 
inclusive os editores pontuais (eventuais) reiteramos 
nossos agradecimentos e o reconhecimento pelo trabalho 
que vêm realizando. Aos que saem, deixamos os nossos 
agradecimentos pelo excelente trabalho realizado, 
extensivo aos assessores anônimos por eles escolhidos. 
Uma relação completa de todos os assessores que atuaram 
durante o ano de 2009 encontra-se nas páginas iniciais 
deste fascículo, porém sem a discriminação do(s) artigo(s) 
que avaliaram. Essa é a forma pela qual os responsáveis 
pela Revista reconhecem e agradecem o árduo, anônimo 
e voluntário trabalho realizado por esses assessores.

Queremos, ainda, reiterar nossos agradecimentos ao 
CNPq e à Fapesp pelo imprescindível apoio fi nanceiro 
para a publicação do volume 32.

Finalmente, desejamos que o ano de 2010 traga 
grandes alegrias para todos os nossos colegas Botânicos 
e que continuem prestigiando a RBB e a SBSP, pois 
continuaremos fazendo todo o possível para estar a altura 
das suas expectativas. 

Feliz Ano Novo!
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