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Após 14 anos da criação da UERGS Universidade Estadual do Rio Grande do Sul,
a universidade do povo gaúcho – nasce sua
primeira Revista Eletrônica Científica, fruto
de muitas discussões realizadas nos vários
espaços das 24 unidades em que a UERGS
está presente. Um trabalho realizado a várias
mãos, de forma coletiva, com muita
dedicação,
profissionalismo,
rigor
e
comprometimento.
Já em seu nascedouro, a Revista
Eletrônica Científica da UERGS demonstra a
conectividade com o momento atual ao firmar
parceria com a Fundação de Ciência e
Tecnologia - CIENTEC. Entre outros pontos
positivos, este trabalho terá abrangência
maior, pois, ao mesmo tempo em que
circulará de forma geral, estará direcionada
também a um público específico. O público da
CIENTEC.
Nesta primeira edição, a revista
recebeu 25 artigos submetidos - mais que o
dobro necessário para a publicação de uma
Edição na área Interdisciplinar. É a
demonstração de interesse e de confiabilidade
de pesquisadores, professores e extensionistas
de diversas áreas do conhecimento e de
regiões do Brasil. Essa procura pela
publicação gerou entre os integrantes da
Equipe Editorial, ao mesmo tempo, grata
surpresa e convicção de que a revista nasce
grande. Essa excelente procura é traduzida
como credibilidade, o que faz deste
lançamento um momento especial, comentado
e aguardado com grande expectativa.
É importante ressaltar que a Equipe
Editorial da Revista Científica da UERGS é
composta por representantes da própria
UERGS, da CIENTEC e de outras instituições
do Rio Grande do Sul, Brasil e internacionais.
O convite foi aceito por pesquisadores
renomados que além de qualificarem as
indicações dos artigos aceitos, auxiliarão na
visibilidade da revista, divulgando ações

locais em âmbito global. Isso fará a revista
circular e ser conhecida internacionalmente,
por sua proposta interdisciplinar e voltada ao
desenvolvimento sustentável.
Podemos afirmar que esta ocasião é a
confirmação de um trabalho de quem acredita
na indissociabilidade do ensino, pesquisa e
extensão, bem como na vital importância de
fomentar a divulgação das ações realizadas,
dos resultados de pesquisas científicas, como
forma de oportunizar intervenções em busca
de melhor qualidade de vida aos seres vivos e
ao planeta terra. A divulgação do que vem
sendo realizado no ensino, pesquisa e
extensão é um dos principais compromissos
desta Revista que, dessa forma, faz jus a sua
condição de instrumento científico.
Esta é também uma revista que prima
pela ética, igualmente considerada valor
fundante. Uma revista que se sustenta na
cientificidade, originalidade e veracidade dos
artigos. Com destaque para sua versatilidade,
ao contemplar diferentes áreas do
conhecimento e aceitar os vários tipos de
linguagens, demonstrando, com isso, sua
contemporaneidade
e
atualidade.
A
oportunidade e propriedade das pesquisas é
outro elemento que certificará a importância
deste novo e permanente projeto da UERGS.
Esse momento vivido hoje, com o
lançamento desse primeiro número, deve-se
ao esforço de comissões que trabalharam pela
criação de uma revista. Trabalho que agora
colhe o resultado de muito empenho e grande
envolvimento. Parabéns aos integrantes das
muitas comissões que possibilitaram o
lançamento da Revista Eletrônica Científica
da UERGS. Vocês são exemplos de
persistência, vontade, ousadia, criatividade e
liderança.
Esta ‘nossa’ revista tem como
proposta acolher artigos de todas as áreas do
conhecimento, e é múltipla em possibilidades
para, pouco a pouco, desdobrar-se nas
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especificidades
das
três
áreas
do
conhecimento da UERGS. Uma revista cuja
pluralidade de ideias, de resultados e dados de
pesquisas, seja evidente e constante em cada
novo número lançado, atingindo com isso o
seu objetivo de estimular o debate e a reflexão
na divulgação de resultados oriundos
de projetos de ensino, pesquisa, e extensão
desenvolvidos no Brasil e no exterior.
É uma revista quadrimestral e terá
fluxo contínuo aceitando submissão de artigos
a qualquer tempo. Ou seja, na medida em que
os artigos forem sendo aceitos, serão
publicados, primeiramente, on-line, conforme
a maioria das revistas de alto impacto.
Esta publicação traz o diferencial de
ser embrionária, pois é a primeira revista
institucional da UERGS. É fruto que
espalhará sementes e germinará em forma de

outras publicações, nas diversas áreas do
conhecimento.
Como reitora da UERGS, é uma honra
escrever este Editorial para o lançamento
deste primeiro número. Sinto-me privilegiada
por viver este momento. Se não foi fácil, não
foi impossível! O lançamento desta primeira
edição é a prova viva da superação das muitas
dificuldades que vivemos, neste ano de 2015.
Dificuldades materializadas pela crise
financeira, mas para além, crise de valores e
convivência difícil, geradas pela corrupção
que invade nossas vidas e sela destinos.
Este lançamento é a confirmação de
que, quando as propostas têm base em
objetivos determinados e evidentes, em
trabalho de e com equipe, com
profissionalismo,
determinação
e
solidariedade, é possível obter excelentes
resultados.

Vida longa à Revista Eletrônica Científica da UERGS!
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