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Caros leitores,

Neste primeiro volume de 2012 estamos apre-
sentando um novo desenho de capa. Mas as melhorias
não devem ficar só na capa.

A revista passou por algumas modificações,
incluindo a criação de um conselho editorial internaci-
onal e a criação de um modelo padronizado para os
revisores. A defasagem na publicação está diminuin-
do, pois publicamos o primeiro número de 2012 den-
tro do mesmo ano. A intenção é publicar o 2o e 3o
números ainda em 2012 e o 4o no início de 2013, man-
tendo a continuidade da revista e entregá-la em dia.

Nas últimas edições foram publicados seis
editoriais sobre os diversos desenhos de estudos, in-
cluindo conceitos básicos de estatística. Por conta
desta série sobre metodologia científica recebemos
elogios de vários leitores, e esperamos que a mesma
ajude a aumentar o número de submissões dos nos-
sos leitores.

No site da SOBRACIL o acesso para a re-
vista foi modernizado e já é possível encontrar todos
os números publicados em 2010 e 2011. Todos os ar-
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tigos destes anos podem ser baixados na íntegra, gra-
tuitamente.

Para valorizar as contribuições que vem sen-
do feitas pelos nossos novos membros internacionais, o
conselho editorial nacional está sendo composto prefe-
rencialmente por membros com currículo Lattes. Além
disso, a grande maioria possui título de doutorado e/ou
mestrado.Todas estas medidas permitem que a partir
de agora possamos pleitear inicialmente uma indexação
no Lilacs e Scielo, primeiro passo para o reconheci-
mento da revista junto ao Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Não
é uma tarefa fácil, pois as exigências são muitas.

Seguindo a tendência mundial, estamos na fase
final da construção de um site dedicado para receber
os artigos dos autores. Em breve, a única forma de
envio será o eletrônico. Desta forma esperamos
agilizar todo o processo de avaliação e fazer com que
as contribuições dos autores possam ser publicadas
mais rapidamente.

Valorizar a revista é fortalecer a SOBRACIL.
Precisamos do apoio de todos!

Opinem. Critiquem. Enfim, participem.
Vamos trabalhar em conjunto.
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