
EDITORIAL

É com satisfação que prestamos conta da nossa Revista Brasileira de Fruticultura, no encerramento de mais um
profícuo ano, onde procuramos destacar os pontos importantes desse nosso reconhecimento pela comunidade científica.

1)O expressivo número de trabalhos enviados à RBF, que garantem a continuidade desse projeto: recebemos, até
20 novembro, 210 trabalhos, de praticamente todos os Estados brasileiros, mostrando a expressiva representação nacional
na composição desses trabalhos o que é importante para uma revista pertencente à Sociedade Brasileira de Fruticultura.

2)Representatividade nacional: veja os Estados que contribuíram no encaminhamento dos trabalhos referentes a
2005.
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3)A aprovação do nosso pedido junto ao CNPq, onde esperamos implantar, para 2006, o processo de tramitação
dos artigos, visando à melhoria da qualidade e diminuindo os custos. Na primeira etapa, construir informação e necessárias
para possibilitar o acompanhamento dos trabalhos on line pelos usuários que teriam informações up-to date da real
situação dos trabalhos.

4)Aprovação da inclusão de revisões, tendo sido aprovada a inclusão de, no máximo, 2 revisões por número da
revista,  elaboradas por técnicos de reconhecida capacidade.

5)Ampliação da base de indexação: embora a RBF, já esteja indexada junto à AGRIS, AGROBASE, CAB e SCIELO,
estamos procurando ampliar  nossa base de indexação.

6)Número de assessores: procurando oxigenar o rol de assessores, em cada número da RBF publicado, estamos
selecionando dentre os autores aqueles com titulação de doutor e convidando-os para participarem desse projeto, e é com
satisfação que informamos ter hoje 650 assessores, que garantem a imparcialidade na apreciação dos trabalhos, sendo
cada um examinado por três assessores.

7)Expressiva visitação on line, atesta que o projeto, capitaneado pela FAPESP, é importante para a difusão das
informações. Vejam o quadro da visitação dos números da RBF, até 12-12-2005.

Outros Países
Argentina
Chile
Colômbia
França

nº de trabalhos
1
1
1
1

nº de trabalhos
2
12
6
1
1
21
7
3
42

Estados Brasileiros
PI
PR
RJ
RN
RO
RS
SC
SE
SP

Estados Brasileiros
AC
BA
CE
DF
ES
MG
MT
PA
PB
PE

nº de trabalhos
1
9
2
2
1
7
1
1
1
5

visitação Exemplares da RBF
33503   vol.24 no.2 Aug. 2002 
30160   vol.26 no.2 Aug. 2004 
29758   vol.26 no.1 Apr. 2004 
22794   vol.26 no.3 Dec. 2004 
15877   vol.27 no.1 Apr. 2005 
3059   vol.27 no.2 Aug. 2005 

visitação Exemplares da RBF
45428  vol.25 no.2 Aug. 2003 
40482  vol.25 no.3 Dec. 2003 
40134  vol.25 no.1 Apr. 2003 
39473  vol.23 no.3 Dec. 2001 
37320  vol.23 no.2 Aug. 2001 
36707  vol.24 no.3 Dec. 2002 
35973  vol.24 no.1 Apr. 2002 

8)Mudança do papel utilizado já implantada, passando a ser feito em couchet 90gr, o que garante a qualidade
visual da RBF.

9)Filiação à ABEC, esperando contribuir nesta busca de melhor qualidade.
10) Queremos, finalmente, externar nossos agradecimentos à direção da FCAV/Unesp, por acreditar nesse

projeto, estimulando que mais revistas possam ser abrigadas na Unesp:
· Sociedade Brasileira de Fruticultura, um parceiro fundamental à posição que a RBF alcançou;
· Ao CNPq e FAPESP, pelos recursos aportados ao projeto;
· Aos autores, no encaminhamento de seus trabalhos;
· Aos colaboradores diretos, fruto da abnegação no árduo trabalho na busca de qualidade;
· Aos Assessores, na apreciação imparcial e na difícil missão de, muitas vezes, dizer um não.
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Prof. Carlos Ruggiero
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