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NOTA DO EDITOR

Parte dos nossos objetivos foram alcançados com este 3º exemplar do ano de 2006. Aumentamos a nossa periodicidade, oportunizamos os resumos da SEMAC 2006, e estamos nos encaminhando para uma nova etapa na Revista dentro do
novo CICLO proposto pela Direção da nossa Faculdade. Temos a satisfação de comunicar a comunidade acadêmica que
a Revista da Faculdade de Odontologia foi contemplada com um auxílio referente ao Programa de Apoio à Edição de
Periódicos - Edição 2007, promovido pela PROPESQ, e que entre os auxílios concedidos para a sua liberação, está um
apoio treinamento, sem ônus para a Faculdade, para participar da "Oficina de Edição de Periódicos Científicos
Eletrônicos".Este será seguramente uma situação que alavancará um sonho antigo desta Direção e das pessoas envolvidas
com a Revista.
Este novo sistema busca reduzir o tempo e a energia devotados às tarefas administrativas e de secretariado associados
à produção de uma revista, enquanto melhora a preservação dos registros e a eficiência dos processos editoriais. Busca
também aperfeiçoar a qualidade da publicação científica e acadêmica através de várias inovações, desde a transparência
das políticas ao aprimoramento da indexação da Revista. Entre as características deste Sistema, destacamos a submissão
on-line e gerenciamento de todo um conteúdo como parte de um sistema global,e as notificações via e-mail, além da
possibilidade de comentários por parte dos leitores. Neste contexto, entre outras atribuições, será imprescendível a colaboração dos pareceristas, principalmente no que diz respeito ao cumprimento dos prazos estabelecidos para avaliação dos
artigos científicos.
Está lançado o desafio, não só para nós ligados diretamente com a Revista, mas para toda uma comunidade envolvida
com a Faculdade de Odontologia da UFRGS. Será um ganho inquestionável no quesito qualidade, e no mínimo, de
sobrevivência para a Revista, dentro de uma nova era de "gerenciar e publicar periódicos científicos na Internet".

Prof. Fernando B. de Araújo
Editor Científico
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