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Estamos encerrando o ano de 2019 com a certeza de que a Revista Eletrônica Científica da UERGS está
ganhando a confiança de autores e de leitores de áreas do conhecimento interdisciplinar e da comunidade
em geral. Neste ano, a Diretoria de Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior –
CAPES – divulgou classificação de periódicos que utiliza uma nova forma de avaliação levando em consideração a qualidade do periódico. Conforme esse atual processo de avaliação, a RevUergs passou a ser classificada no estrato Qualis B1, o que indica um avanço em relação à classificação anterior, B4.
A RevUergs utiliza o Open Journal System (OJS, Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER em
português) para a submissão, a avaliação e a publicação dos artigos (mais detalhes em COSTA et al., 2017).
A revista possui o DOI (Identificador de Objeto Digital) desde o início da circulação e adota a licença Creative
Commons CC-BY que garante o acesso livre aos artigos publicados; esses fatores ampliam a chance de citação
e permitem o alcance a diversos públicos, não somente ao público acadêmico. Também trabalhamos para a
indexação da revista em diversas bases de dados e já estamos indexados em Sumários.org, Latindex, Diadorim, Pkp Index, Academic Search Index – Researchbib e Google Acadêmico.
Sendo uma jovem revista – lançada durante as comemorações do 14º aniversário da Uergs em 10 de julho de 2015 – entendemos que estamos imprimindo um ritmo promissor para o desenvolvimento da mesma.
Estamos mantendo a regularidade de publicação (trimestral), organizando números especiais, aprimorando
e atualizando o sistema de avaliação de artigos, aumentado o nível de exigência. Isso permite que a mesma
seja cada vez mais citada por docentes de programas de pós-graduação de todo o Brasil, contribuindo para
o aprimoramento do conhecimento na área interdisciplinar. O número de submissões triplicou depois da
divulgação do novo Qualis – o que torna o processo de avaliação mais disputado e o processo de seleção de
artigos para publicação mais exigente. O número de acessos também ampliou, em 2016 tivemos 1000 (um
mil) acessos ao nosso conteúdo e, neste ano (até dezembro de 2019) tivemos o registro de 22 mil acessos.
Para garantir o amadurecimento constante, ainda em 2019 a Revista passou por alguns aprimoramentos a cargo dos Editores Chefes. Entre as decisões tomadas, reduzimos momentaneamente o número de
Editores Executivos de forma a podermos repensar a estrutura de funcionamento e lançar um novo edital
de seleção em 2020. Criamos um curso de formação para editores que será obrigatório para os novos colaboradores – assim garantimos que os mesmos tenham domínio do OJS-SEER. Para planejar as publicações
e organizar as ações do próximo ano, definimos um período de recesso no qual não iremos receber novos
artigos. Adicionalmente, reformulamos as normas para submissão de artigos e definimos critérios e orientaCosta & Semensatto | Rev. Elet. Cient. da UERGS (2019) v. 5, n. 03, p. 217-218
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ções para propostas de números especiais, com editores convidados ou proponentes. Para os anos seguintes,
envidaremos esforços para incluir a Revista em outras bases indexadoras internacionais e trabalharemos com
afinco para ampliar o número de autores internacionais, desta forma acelerando o processo de internacionalização da Revista e colaboração com o fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação e da sociedade.
Com essas ações esperamos cada vez mais primar pelo cumprimento de sua finalidade de promover
o desenvolvimento sustentável e solidário, publicando resultados oriundos de projetos de ensino, pesquisa,
inovação, arte e extensão desenvolvidos no Brasil e no exterior, tendo caráter multidisciplinar (UERGS,
2015). Desejamos que a confiança depositada nesta Revista, como um dos meios para a socialização de resultados de ações e projetos de pesquisa, ensino e extensão se renove; garantindo uma maior visibilidade do
potencial das Universidades e outros órgãos que desejem publicar conosco. Entendemos que isso é parte do
nosso processo de responsabilidade com a sociedade, que é a real financiadora destes projetos na maioria
das instituições públicas de ensino superior nacionais.  
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