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“O lugar onde vais chegar e o lugar de onde partiste 

existem ao mesmo tempo.”

José Luiz Peixotoi

O futuro é um esforço coletivo em que cada ator contribui para a construção do conhecimento. Traçar 

o desenho dos pontos de ação no presente favorece a compreensão do todo. A Reciis tem se consolidado 

nos campos da comunicação, da informação e da saúde. E sobre esta, vale lembrar o conceito da VIII 

Conferência Nacional de Saúde: é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços 

de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais 

podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida”.1

Nesse contexto, queremos publicar relatos de pesquisa com relevância e interesse para os campos 

da comunicação ou da informação ou da saúde e que apresentem originalidade, atualidade e qualidade 

metodológica. A diversidade institucional e geográfica também tem sido perseguida ao longo dos oito 

anos de Reciis agora celebrados. O sucesso da revista depende consideravelmente dos artigos publicados 

com esses atributos. Atraí-los é o ponto de ação número um da Reciis, cujo ecossistema da comunicação 

científica está cada vez mais dinâmico e exigente.

Os avanços tecnológicos têm se mostrado o segundo ponto de ação. Recentemente atualizamos a 

versão do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Revista (SEER) e ainda restam muitos ajustes para a 

sua conclusão. Para acompanhar tendências e aumentar a presença web, temos divulgado os artigos por 

meio de mídias sociais no intuito de aproximar o leitor, bem como solicitado e estimulado os autores a 

terem mais canais de comunicação de sua produção científica, por exemplo - perfis no Scholar google, 

i  Escritor português http://www.joseluispeixoto.net/ 
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no ResearchGate e, no Repositório Institucional. Encorajamos o uso de imagens nos artigos como foi 

apresentado no editorial de Barcellos.2  Implementamos a política de indexação para melhorar a capacidade 

de recuperação da informação e temos o objetivo de oferecer as instruções aos autores em audiovisual. 

Como terceiro ponto de ação, o aperfeiçoamento dos processos e fluxos de trabalho com o foco em 

minimizar o tempo de resposta ao autor e de publicação, com vistas a ser um diferencial do periódico. 

Atuação em redes de apoio à editoria científica é o quarto ponto de ação. A Reciis participa dos Fóruns: 

Editores científicos da Fiocruz, Editores Científicos de Publicações em Ciência da Informação e Áreas Afins, 

Editores científicos de Saúde Coletiva e Council Science Editors. A inserção nessas redes nos possibilita não 

só acompanhar os debates da comunicação científica, mas estimula antecipar temáticas de interesse.

O quinto ponto de ação é a formação e qualificação em editoria científica. Considerando o escopo da 

revista e o Instituto que a edita, despertou-nos a necessidade de incorporar políticas educativas para 

formação de novos autores, pareceristas, editores e profissionais da equipe editorial. 

O sexto ponto de ação consiste em: anteciparmos estratégias de comunicação e nos engajarmos no 

aumento da buscabilidade, da visibilidade, do prestígio e do impacto. Por meio da indexação em fontes de 

informação relevante, inserção em novos cenários de interesse para o escopo alinhados à missão da Reciis. 

Reafirmando o compromisso com o acesso aberto conforme o editorial de Murtinho3.

Por fim, o sétimo ponto de ação, a sustentabilidade financeira. Este ano concluiremos dois projetos 

financiados pela Faperj, à qual, agradecemos a confiança e oportunidade. 

Neste sentido, o futuro depende de investimento na direção dos pontos de chegada para tornar a Reciis 

cada vez mais atrativa ao nosso público-alvo.
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