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EDITORIAL

A Associação Brasileira de Editores Científicos ABEC, sediada em
Petrópolis RJ, realizou, recentemente, na histórica Ouro Preto MG, o XI Encontro
Nacional de Editores Científicos-ENEC, com patrocínio do CNPq,  FINEP e
FAPEMIG, assim como, apoio da BIREME, LNCC e FUNPEC.

O local escolhido para o evento nos surpreendeu – Hotel Retiro das Rosas
– num sítio alto e isolado de região serrana, muito vento frio e temperatura
entre 14 e 16°. Ao chegar, o nortista sentiu a diferença climática, obrigando-o
buscar aquecimento de vestuário, café quente e um bom vinho seco. Prédio  de
arquitetura horizontal com apenas 2 pavimentos, espaços amplos e rodeado de
um belo e extenso jardim florido.

O tema central do Encontro foi – Acesso aberto e indexação de periódicos
científicos -, deveras discutido dentro e fora das mesas redondas. O caminho de
qualquer periódico à indexação, em função da boa qualidade, periodicidade e
aceitação, é longo e árduo.  A experiência editorial de mais quinze anos nos
mostra que isso exige estudo, dedicação, perseverança, assessoria competente,
apoio logístico e recursos financeiros suficientes. Assim, se alcança o objetivo
maior – a indexação.

Não esqueçamos que a vida é uma escada e tudo começa do zero.
Durante o Encontro, optamos pelos mini-cursos – Avaliação da qualidade

de revistas científicas e Sistema de editoração eletrônica de revistas SEER
(versão 2) -, quando, ouvindo e dialogando, aprendemos.

Nos encontros, jornadas ou congressos, o intercâmbio cultural, rever e
ganhar novas amizades é gostoso e gratificante. São momentos que ficam na
memória de brasileiras e brasileiros de regiões distantes e que se congraçam
sob um mesmo ideal.

A ABEC merece os parabéns pelo bom êxito do XI ENEC e, em particular,
a distinta e querida Profª Maria Mércia Barradas que soube conduzir e evento.
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