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EDITORIAL

Reciis 8 anos: Uma história de inovação e desafios 
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Com a edição deste volume 9, nº 2, a Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em 

Saúde – Reciis – completa oito anos de fundação neste junho de 2015. Um dos mais jovens periódicos 

científicos da Fiocruz, a publicação do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em 

Saúde – Icict – comemora seu oitavo aniversário numa posição de contínua consolidação do seu projeto 

editorial inovador e com crescente reconhecimento acadêmico, sobretudo nos espaços de interseção entre 

ciência e informação, comunicação, tecnologia, saúde, cultura. 

Até 2014, a revista editou 443 artigos reunindo originais e de revisão, além de resenhas, ensaios, relatos 

de experiências, notas de conjuntura e editoriais. Precisamente naquele ano já era significativo o número 

de artigos da lavra de autores externos à Fiocruz, vinculados a diferentes universidades e instituições 

nacionais e internacionais, o que é um bom sinal não só de reconhecimento, mas também da ampliação da 

sua abrangência e da consolidação do seu caráter de publicação científica aberta. 

A Reciis surgiu quase como um imperativo, num momento de transformação do Icict em instituto 

técnico-científico da Fiocruz, de consolidação dos laboratórios de pesquisa da unidade, de seus campos 

de investigação e desenvolvimento de projetos, bem como da estruturação do programa de pós-graduação 

stricto sensu, institucionalizado em 2009 como o atual Programa de Pós-Graduação em Informação e 

Comunicação em Saúde – PPGICS. Surgia como uma proposta de comunicação científica que refletia bem as 

características e a missão do Icict e também da nossa pós-graduação, caracterizadas pela transversalidade, 

pela interseção, pela interdisciplinaridade e pela permeabilidade entre os campos da informação, da 

comunicação, da tecnologia aplicada, da inovação, da cultura, da saúde pública e de suas políticas, e das 

ciências sociais.

Trata-se de um projeto bastante inovador. Foi a primeira revista científica eletrônica bilíngue, de acesso 

aberto, totalmente sem custos para leitores e autores, com todos os textos traduzidos pela própria revista até 

2013 e publicados em inglês e português. A Reciis começou a ser editada com periodicidade semestral em 

2007 e 2008, incluindo suplementos, e passou a ser publicada trimestralmente a partir de 2009, contando 

também com números temáticos. Seu projeto editorial é moderno e flexível e inclui seções fixas para artigos 

originais, pesquisas em andamento, extratos de teses, de dissertações, de monografias, relatos de experiências 

profissionais, entrevistas, debates, depoimentos, ensaios, resenhas, editoriais, notas de conjuntura.
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Desde dezembro de 2014, a Reciis passou a atuar diretamente nas redes sociais, com uma página 

no Facebook que ampliou bastante a sua visibilidade, fator muito importante para uma publicação de 

comunicação científica com as características da revista.

Cabe aqui o merecido reconhecimento do trabalho dedicado e rigoroso dos editores científicos da Reciis 

desses primeiros anos: Carlos José Saldanha Machado, seu iniciador e editor até o volume 3, nº 1 (2007-

2009); Maria Cristina Soares Guimarães e Josué Laguardia, do volume 3, nº 2 ao volume 6, nº 4 (2009-

2012); Maria Cristina Soares Guimarães, volume 7, do nº 1 ao nº 4 (2013);  Rodrigo Murtinho, Christovam 

Barcellos e Rosany Bochner, atual colegiado que assumiu a edição da revista a partir de 2014.

A atuação da Reciis em temas tão candentes e atuais como os da defesa da política de acesso aberto 

à informação e ao conhecimento científico, do direito à comunicação e também sobre a importância do 

audiovisual na comunicação pública tem sido uma marca que a identifica com direitos sociais inalienáveis 

e com questões de grande contemporaneidade. 

Os desafios da Reciis sempre presentes são o de ampliar a sua indexação, reconhecimento e visibilidade, 

aprimorar cada vez mais sua qualidade técnica e científica, conquistar mais autores da Fiocruz e, 

principalmente, de outras instituições acadêmicas nacionais e internacionais. E, além desses, o de estar 

sempre antenada na inovação, nos novos recursos e modalidades editoriais, buscando permanentemente 

estar ao mesmo passo que o tempo tão veloz e dinâmico da ciência, da comunicação e da informação.
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