AOS LEITORES

A presente edição de Essentia marca o 16º ano de existência da
revista, tendo sido publicados até aqui 33 números, com absoluta regularidade cronológica. Durante esse tempo o periódico passou por algumas mudanças: foram cinco capas diferentes  três só para as três
primeiras edições , dois formatos de tamanho (A4 e A5), além de
pequenas alterações de layout, sempre em busca de um visual mais moderno e maior praticidade de manuseio.
O número atual inicia mais uma série de mudanças, que serão
feitas gradualmente, com o intuito de adequar a nossa revista científica
às condições orçamentárias da Universidade e, ao mesmo tempo,
promover um incremento na qualidade do conteúdo publicado, possibilitando um melhor posicionamento entre os periódicos classificados
pela Capes por meio do qualis. As mudanças já realizadas ou em fase
de implementação são as seguintes:
 cadastramento da revista na base Latindex  Sistema de indexação de revistas científicas da América Latina, Caribe,
Espanha e Portugal. O cadastro foi aprovado e a revista já
está indexada;
 disponibilização da revista na plataforma OJS (Open Journal
System), uma interface mais amigável e transparente para a
submissão de trabalhos e acompanhamento do processo de
avaliação, bem como para o acesso ao conteúdo publicado.
Esta providência está em fase de implantação;
 fim de circulação da versão impressa, que será substituída
pela versão on-line, eliminando os custos de impressão e distribuição, já que o conteúdo estará disponível em tempo real

para leitores em qualquer lugar do mundo. Será solicitado
ao IBICT um úmero de registro específico para publicações
eletrônicas;
 reestruturação e reforço das equipes de produção da revista,
abrangendo editoria científica, conselho editorial, equipe de
pareceristas, revisores e pessoal de apoio  secretaria, digitação, tradução etc.
Esperamos que, com essas providências, a revista Essentia possa alcançar o padrão de qualidade dos bons periódicos científicos nacionais, consolidando-se num novo patamar e reunindo condições
para pensar mais alto no futuro. Para isso, continuamos contando com
o apoio da Universidade e com a "essência" da indústria intelectual dos
nossos colaboradores.

Sobral, novembro de 2014.
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