EDITORIAL
A Revista Uniara, do Centro Universitário de Araraquara, inicia com este número
o processo de sua reestruturação, com o objetivo de ampliar sua visibilidade no
cenário científico brasileiro e, também, para adequar-se aos novos critérios do Sistema
Qualis da Capes.
Essa mudança mantém as características de construção da Revista Uniara desde
sua criação, há mais de uma década, fundamentada na publicação de artigos originais
das diferentes áreas do conhecimento, oferecendo aos docentes e discentes da
instituição um veículo de divulgação de suas pesquisas. No entanto, a evolução da
revista ao longo destes 12 anos, expressa pela submissão de artigos de autores de
outras instituições, vem demonstrando a sua inserção como importante veículo de
divulgação da produção intelectual em um contexto regional.
Nesta primeira etapa de reestruturação foi criada uma Comissão Editorial e
promovida uma renovação do Conselho Editorial, incluindo nomes de pesquisadores
externos a esta instituição, que deverão colaborar com este momento de adequação
do periódico às diretrizes propostas na nova política editorial.
As primeiras mudanças estruturais – normas de publicação e relação entre autores
e pareceristas – foram implementadas considerando a participação dos editores da
Revista Uniara em um encontro da Associação Brasileira de Editores Científicos –
Abec, cujo tema central versou sobre os critérios de avaliação de qualidade dos
periódicos científicos.
Um procedimento necessário foi revisar e normatizar o número e o volume da
Revista Uniara, que nesta edição, já adaptada aos padrões de qualidade, está
classificada como Revista Uniara, volume 12, número 2, indicando que, em seu 12.º
ano de vida, este periódico teve dois fascículos publicados, alterando assim a
sequência anteriormente adotada. A organização dos textos em várias seções,
indicada nas novas normas da revista, permitirá que sejam submetidos vários tipos
de publicações, ampliando as possibilidades de divulgação de resultados de pesquisa
em diferentes fases de desenvolvimento, com significativa mudança no formato da
revista.
Este número contempla três seções: artigos originais, artigos de revisão e resenha.
Os textos, assinados por autores de instituições de diversos locais do país, abordam
recentes pesquisas científicas nas áreas da Gestão de Recursos Hídricos, Saúde e
Ambiente, Conservação da Biodiversidade e Educação, nos quais são discutidas
questões referentes à contaminação ambiental por fungos e pesticidas, degradação
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de recursos hídricos pela contaminação de efluentes sanitários, análise das políticas
nacionais de recursos hídricos, propostas de metodologias para conservação e
recuperação da biodiversidade, avaliação de agentes terapêuticos em saúde humana,
estudos das teorias de identidade e representações sociais.
A adequação da nova política editorial às características regionais e
multidisciplinares da Revista Uniara é um processo lento e representa enorme desafio
a ser enfrentado, uma vez que envolve conceitos de qualidade na busca da indexação
nas bases de dados de periódicos científicos.
É conhecido entre editores de revistas científicas o significado do ônus dessa
função, mas que também oferece a oportunidade de interação e acesso privilegiado
a diferentes cenários científicos, representados por seus autores, co-autores,
instituições de trabalho e agências de fomento, o que é uma experiência fascinante e
única na vida acadêmica.

Os Editores
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