Editorial

Os periódicos científicos são imprescindíveis no processo de difusão e evolução
do conhecimento. Têm o papel de divulgar resultados de pesquisas e registrar os avanços
da ciência e da tecnologia. Sua contribuição para a sociedade é algo singular e sua
significância aumenta à medida que se eleva o estoque de artigos originais, artigos de
revisão, resenhas, além dos resumos de teses e dissertações publicados em suas páginas,
ano após ano, a cada edição.
A publicação de um periódico científico requer o cumprimento de vários critérios
indispensáveis para a manutenção da qualidade esperada pelos editores, autores,
comunidade e pelas bases de dados. Atender os requisitos básicos é um desafio que a
equipe editorial enfrenta a cada número a ser publicado, dentre eles se destacam: cumprir
os prazos de publicação e distribuição conforme a periodicidade prevista; manter a
qualidade gráfica; viabilizar um processo de avaliação por pares ágil e de qualidade;
manter a comunicação com os autores; buscar a qualidade do conteúdo e normalização.
As etapas que envolvem o processo de editoração, desde a submissão do
manuscrito até a publicação do artigo final exigem um trabalho árduo, comprometido
e minucioso, e passam por constante aperfeiçoamento.
A revista Vértices, desde seu início, passou (e continuará passando) por
transformações ao longo de sua existência, buscando acompanhar a crescente evolução
na produção e fluxo de divulgação da comunicação científica. A trajetória desse
periódico tem sido pautada pelo aprimoramento do seu processo de editoração, que
resulta agora na comemoração do seu 15o. ano de existência. Todos os esforços têm sido
empreendidos para que a revista Vértices contribua cada vez mais para a divulgação do
conhecimento científico, procurando aperfeiçoar o seu acesso à comunidade científica.
O presente número v.14 n.1 de janeiro a abril de 2012 contempla os leitores com
12 artigos (10 artigos originais e 2 de revisão), que são: Diagnóstico multidisciplinar de
um ambiente de trabalho rural em Varre-Sai - RJ, como subsídio à construção coletiva
de soluções; Trama de sentidos sobre inclusão e exclusão; Flavonoides em Annonaceae:
ocorrência e propriedades biológicas; O uso de mídias na formação dos professores
do Curso Normal: alternativas pela interação verbal; Qualidade de polpas de frutas
congeladas comercializadas em Campos dos Goytacazes - RJ; Criança morta e Retirantes,
refletindo sobre a questão ambiental no semiárido nordestino; Sobre o conceito de
História em Walter Benjamin; Tipos de biomarcadores (marcadores moleculares) para
avaliação da matéria orgânica; Organização produtiva da pesca oceânica artesanal em
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São João da Barra - RJ; Avaliação do módulo de elasticidade longitudinal em peças
estruturais de Pinus Caribaea; Determinantes sociopolíticos e culturais e as repercussões
sobre o pré-natal de alto risco: um olhar do Serviço Social sobre seu exercício profissional
em um hospital universitário; e Técnicas de captura de Hymenoptera (Insecta).
Assim, reconhecendo a relevância de consolidar esta revista como uma publicação
multidisciplinar e de referência no tratamento das interfaces entre as diferentes áreas do
conhecimento, não poderíamos deixar de prestar nossas homenagens e reconhecimento,
neste primeiro número da edição comemorativa de seu Jubileu de Cristal, a todos que
já contribuíram e aos que ainda hoje contribuem com a revista Vértices - autores de
artigos, membros do conselho e da equipe editorial, julgadores e seus leitores -, ao
mesmo tempo que desejamos, cada vez mais, essas importantes e duradouras parcerias
em nome do progresso da ciência e da tecnologia.
A todos uma boa leitura!		
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