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EDITORIAL 
 

A revista Estação Científica (UNIFAP), ISSN 2179-1902, continua com sua ênfase na im-

plantação de aprimoramentos no processo editorial. O sistema de editoração eletrônico da 

revista foi atualizado para a mais moderna versão, sendo, por conta disso, possível obser-

varmos alguns itens da mudança: 

A) a forma de acessar os artigos das edições: há uma nova janela de acesso aos pdfs 

das edições publicadas, com uma barra de navegação, que permite imprimir, baixar o pdf 

por download, mudar para a tela cheia, navegar por páginas ou no sistema de rolagem, 

girar o pdf, salvar.  

B) A tela de acesso do usuário também está compartilhada, permitindo que a pessoa 

logada tenha uma visão de todas as revistas e funções em que está cadastrado no Portal 

de Periódicos da UNIFAP, o que é algo bom, haja vista que assim não se perde mais tempo 

na navegação nem mesmo se esquece em quais revistas se está cadastrado, sendo que 

inclusive este “esquecimento do usuário” é que tem gerado a eles a necessidade de faze-

rem outros e novos cadastrados, e assim esta tela compartilhada permite logo identificar 

em quais revistas está-se registrado e quais funções possui-se.  

O sistema de transmissão de e-mails dentro da revista apresentava um problema de 

envio, mas esta falha foi resolvida pela equipe do Núcleo de Tecnologia da Informação da 

Universidade Federal do Amapá, à qual apresentamos sinceros agradecimentos pelo em-

penho dos funcionários envolvidos nesta missão.  

Mais para frente, durante o ano de 2016, intenciona-se incluir na revista um contador 

individual público de acesso dos artigos publicados, para saber quantos acessos teve cada 

artigo e a média mensal/semanal/diária de cada um. Cabe informar aqui uma curiosidade: 

o artigo mais acessado da revista Estação Científica (UNIFAP) tem quase 16 mil acessos à 

íntegra do pdf desde a publicação do mesmo. 

Continuamos com nossas práticas editoriais sempre voltadas a bem atender a todos os 

usuários da revista, como os leitores, os autores e os avaliadores.  

Aos leitores é apresentado um serviço de livre acesso à revista em sua totalidade.  

Aos autores, além de tentarmos diminuir o tempo médio de processamento de análise 

dos manuscritos submetidos, passamos também a fazer a checagem da normatização do 

conteúdo dos textos publicados, aprimorando a escrita padrão em língua portuguesa, co-

mo também a identificação de referências faltantes para que sejam complementadas pelos 

autores ainda durante a edição ahead of print / pré-print. Paralelamente a isso, os proce-

dimentos de comunicação franca com todos os autores é mantida como princípio de elevar 

os laços de bem servi-los.  
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Os avaliadores convidados para proceder com as análises dos artigos, de forma cega, 

recebem, ao final, como praxe editorial, um atestado certificando que integram o quadro 

de pareceristas da revista, e desta forma eles podem comprovar suas participações efeti-

vas na revista e registrar no currículo Lattes. A lista completa está disponível em: 

https://periodicos.unifap.br/index.php/estacao/about/editorialTeam. 

Boa leitura a todos/as. 

 

Atenciosamente, 

 
Fernando Castro Amoras 

Editor-chefe da revista Estação Científica (UNIFAP) 
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