EDITORIAL

Primeiramente parabenizamos a Fundação Educacional de Ituverava, São Paulo, e o
corpo editorial da Revista Nucleus Animalium, por criarem mais um meio de publicação para artigos
científicos nas áreas da Medicina Veterinária e Zootecnia.
Gostaríamos de enaltecer a importância da divulgação científica, seja ela impressa ou
eletrônica, tendo em vista a necessidade da disseminação do conhecimento científico. Atualmente
temos uma ampla variedade de periódicos conceituados para utilizarmos como meio para transpor
barreiras e levar novas tecnologias, conhecimento e esclarecimentos às mais diferentes áreas do
saber.
A criação de uma revista científica pode promover e estimular a qualidade da pesquisa
gerada pelos seus docentes e também incrementar a iniciação científica entre o corpo discente,
alicerces importantes para que a produção de conhecimento possa alimentar as ações de ensino e
extensão universitária.
A manutenção de uma revista científica demonstra para a comunidade que a IES se
preocupa com que as atividades-fins, o que pode gerar equilíbrio entre o ensino e a pesquisa.
A revista para se consolidar no meio científico deve ter um corpo de consultores com
especialistas nas diversas áreas, periodicidade, garantir a publicação, postura ética na avaliação dos
artigos, além de unir esforços para ter o reconhecimento nacional, com alcance internacional e à
devida indexação, como no Programa SciELO – Scientific Electronic Livrary Online.
A implantação do Sistema de Editoração e Revistas (SEER) pode ajudar muito a manter a
revista, pois facilita a organização de envio de artigos científicos, avaliação por parte dos consultores,
acompanhamento da tramitação, bem como permitir livre acesso a todos os artigos, na íntegra, o
que da agilidade e economia para viabilizar a periodicidade.
Mas endentemos que nem sempre a rapidez em divulgar os resultados de uma pesquisa
deve ser a força motriz, pois o que deve sempre importar é com a exatidão e a consistência do que
é publicado.
Acreditamos que a Revista Nucleus Animalium possa dar mais status a IES, para isso
não pode ter apenas o alcance local e ter pouca expressão. Para tanto sugerimos que convênios com
outras instituições sejam realizados para que se tenha um corpo de consultores com credibilidade,
para consolidar a revista.
Finalizamos com a expectativa que o sucesso seja alcançado e que a classe médica
veterinária e zootécnica tenha orgulho dessa iniciativa tão desafiadora.
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