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APRESENTAÇÃO 
 

A revista Estação Científica (UNIFAP), ISSN 2179-1902, neste ano de 2015, passou por 
algumas melhorias nas suas práticas editoriais, como o aumento do número de indexações 
nacionais e internacionais, inclusão do editorial e das diretrizes aos autores em cada 
número publicado e mudança na tipologia da fonte utilizada e na diagramação. Também 
foi incluído um contador de visitas no site, por meio do qual é possível ter uma noção do 
público que tem acessado a revista, sendo que São Paulo, Amapá, Bahia, Pará, Minas 
Gerais, Paraná e Rio de Janeiro são os Estados brasileiros que mais acessam, enquanto que 
no âmbito internacional o destaque são os Estados Unidos, Angola, Paraguai e Portugal. 

A Estação Científica (UNIFAP), pela primeira vez em sua história, disponibilizou artigos 
científicos no formato Ahead of Print / Pré-Print para os leitores, o qual é uma modalidade 
de publicação avançada em que os trabalhos aprovados são disponibilizados imediata e 
separadamente antes da composição integral da edição de um número da revista. 
Somente quando houver a quantidade de artigos necessários para uma edição é que se 
finaliza um número correspondente, que passa a ser a edição atual. 

Esta iniciativa teve como objetivo divulgar os trabalhos que foram aprovados para 
publicação antes do fechamento da edição integral, e por isso os artigos previamente 
disponibilizados não possuíam a numeração de páginas, mas apenas uma marca d'água 
indicando o formato Ahead of Print / Pré-Print. A numeração sequencial das páginas foi 
colocada apenas quando publicamos a edição integral do número da revista, removendo 
os elementos do formato Ahead of Print / Pré-Print. 

Agora os autores não precisarão esperar um longo tempo, em função de demora da 
conclusão do processo editorial dos artigos dos outros autores, para terem suas 
respectivas obras publicadas on-line. Assim, os autores têm seus trabalhos divulgados mais 
cedo, e os leitores conhecem logo uma parte do conteúdo que será publicado no próximo 
número do periódico. Espera-se com isso facilitar ainda mais o acesso e contribuir para a 
melhor circulação dos textos científicos.  

No site da Estação Científica (UNIFAP) é feita chamada de submissão de artigos, 
determinando os prazos, como estratégia de marketing e de planejamento editorial, o que 
faz com que os autores busquem organizarem-se para efetuar as submissões de artigos em 
determinados prazos. Esta estratégia tem propiciado à revista receber artigos com mais 
intensidade durante as duas semanas que antecedem o término de uma chamada de 
submissão de artigos. 

Assim, da mesma forma que fazemos as chamadas de submissão, o sistema da revista 
continua aberto o ano inteiro, continuamente, para que os autores tenham a opção de 
submeterem seus trabalhos independentemente dos prazos das chamadas, pois faz parte 
da política editorial que adotamos de manter um período de fluxo contínuo de submissão 
de artigos, valorizando desta forma os autores. Logo, os autores podem submeter um 
artigo a qualquer momento, que é feita a inclusão do mesmo no planejamento editorial.  

Um desafio na nossa prática editorial é buscar conseguir avaliadores disponíveis em 
diversas áreas do conhecimento, considerando que a revista busca solidificar-se em sua 
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proposta multidisciplinar. Por isso, temos um rol de pareceristas bastante heterogêneo, 
tentando não utilizar um mesmo parecerista mais do que duas vezes ao ano. Ainda assim, 
considerando o aumento do número de submissões ano a ano, sempre necessitamos da 
colaboração voluntária de novos avaliadores para possibilitar o processo de avaliação cega 
por pares, pois consideramos essencial o aprimoramento dos trabalhos recebidos a partir 
da leitura de primeira mão dos pareceristas. A avaliação ad hoc influi na seleção dos 
trabalhos aprovados, realizando considerações de forma soberana, e cujo labor avaliativo 
propicia modificações que tanto corrigem dados nos artigos, como também condicionam o 
formato de publicação para a melhor qualificação da revista. Assim, apresentamos nossos 
sinceros agradecimentos aos atuais pareceristas/avaliadores da revista. 

Cabe ressaltar que estamos sempre buscando aprimorar o trabalho realizado, por 
meio de práticas constantes de reflexão sobre os pontos que tenham causado alguma 
dificuldade a quem quer que seja, tanto autores, avaliadores, leitores e usuários de um 
modo geral, além de estudos sistemáticos comparativamente a outras revistas para 
notarmos que itens podem ser adotados como procedimentos de boa gestão editorial. 

Boa leitura a todos/as. 
 
Atenciosamente, 
 

Fernando Castro Amoras 
Editor-chefe da revista Estação Científica (UNIFAP) 

 


