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EDITORIAL
Prezados leitores,

A pesquisa cientíﬁca visa obter e fornecer novos conhecimentos, mas para atingir estes objetivos precisa ser divulgada.
Neste sentido, os periódicos cientíﬁcos são, desde o século XVII, um importante meio de disseminação da ciência.
A produção e a divulgação do conhecimento tem aumentado signiﬁcativamente, haja visto o crescente número de
novos periódicos, aliados ao alcance da internet. A transferência de informações começa com a redação cuidadosa do trabalho
e sua publicação. Contudo, para atingir outros cientistas que pesquisam sobre o assunto, ou mesmo outros interessados, é
necessário que existam mecanismos para sua recuperação. É neste contexto que os trabalhos (artigos, periódicos, livros,
dentre outros) devem ser indexados em bases de dados. Segundo Rosas (2001)1 indexar é descrever e identiﬁcar o documento
pelo seu conteúdo e, constituir o processo básico na recuperação da informação.
Das instruções redatoriais, três são de suma importância para o processo de indexação: o título, o resumo e os
descritores ou palavras-chave.
O título constitui a forma mais efetiva de divulgação do trabalho cientíﬁco, pois remetem o leitor ao assunto tratado.
É o primeiro a ser lido e constitui-se em fator decisivo para a necessidade ou não de consultar o resumo e a obra como um
todo.
O resumo é a apresentação do conteúdo do trabalho de forma concisa, sendo a ligação entre o título e o restante do
documento. Sua função é oferecer elementos ao leitor para decidir sobre a consulta do texto completo ou dar informações que
a dispensem, bem como difundir a pesquisa e mais amplamente possível. Para atingir este objetivo, o resumo deve incluir o
enunciado do problema, os objetivos da pesquisa, o delineamento geral do trabalho no que se refere à metodologia empregada
e aos resultados obtidos e, por ﬁm, as principais conclusões.
Finalmente, os descritores, ou seja, as palavras que descrevem um assunto com precisão, têm por ﬁnalidade expressar
o conteúdo do documento e servem para orientar os indexadores quanto ao assunto da comunicação, auxiliando no processo
de indexação.
Portanto, para um trabalho apresentar grande divulgação e ser possível de recuperação por seus pares é fundamental
sua indexação no maior número de bancos de dados (indexadores), processo este facilitado quando o título, o resumo e os
descritores representem precisamente o trabalho.

A todos uma boa leitura.

Dra. Andresa Carla Obici
Editora
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Scientiﬁc research aims to gather and supply new knowledge; however, it needs to be published in order to achieve
that. Thus, scientiﬁc journals have been an important mean to spread Science since the 17th Century.
The production and publicizing of knowledge has increased signiﬁcantly in the light of the increasing number of
journal and internet range as well. The information transference begins with careful writing of the paper and its publication.
However, it is necessary to have mechanisms for its recovery in order to reach other scientists, or even others who might be
interested. It is in this context that papers (articles, journals, books, and others) should be indexed in databases. According to
Rosas (2001) indexing is to describe and identify the document by its content thus constituting the basic process regarding
information recovery.
Among the editorial instructions, three are extremely important for the indexing process: the title, the summary, and
the describers or key-word(s).
The title constitutes the most effective way of publicizing of scientiﬁc papers since they lead the reader to the subject
concerned. It is the ﬁrst to be read, and constitutes the deﬁnite aspect concerning the need for consulting the summary and
the paper as a whole.
The summary is the concise presentation of the content of the paper. It is the link between the title and the rest of
the document. Its role is to provide elements for the reader to decide whether consulting the entire text or discarding it, as
well as to disseminate researching as broadly as possible. In order to achieve that, the summary should include the problem
proposition, the research goals, the paper general overview regarding methodology applied and results, and the conclusions.
Finally, the describers, that is, the words which precisely describe the subject, aim to convey the document content,
as well as orientate the indexers regarding the subject of the communication thus helping the indexing process.
Therefore, in order to have a wide ranged paper published and to be recovered by its pairs its indexing is essential
at as many databases as possible (indexers), what is facilitated when the title, the summary, and the describers precisely
represent the paper.

A pleasant reading.
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