
EDITORIAL

563OCTOBER 2019 • VOL. 44 Nº 10

de ‘colaborações’ de pessoas e instituições que supostamente 
teriam interesse em publicar pacotes completos de trabalhos 
em Interciência. Sua origem corresponde a países do Oriente 
Médio, da Ásia e da Europa Oriental. Nossa resposta tem 
sido sempre a mesma: a revista é o órgão da Associação 
Interciência, cujo objetivo é reunir as Associações para o 
Avanço da Ciência dos países das Américas e, em consequ-
ência, atende aos investigadores de este continente.

Não resulta fácil para a revista, avaliar a seriedade e 
honestidade de algumas das propostas recebidas, mas em 
épocas como a atual, quando atravessamos por crises que 
ameaçam nossa sobrevivência, é necessário adotar uma 
posição onde predomina o critério regionalista frente à 
natural e difundida tendência para a globalização. Os iso-
lados trabalhos publicados em Interciência e que provêm 
de investigadores e/ou instituições de países como a China 
ou Turquia têm sido submetidos individualmente por seus 
autores, considerados pertinentes e de interesse para a co-
munidade científica de nossa região pelo Comité Editorial e 
submetidos ao processo habitual de arbitragem por especia-
listas do nível acadêmico mais alto possível. A publicação 
acontece somente depois de ter sido recomendada pelos 
árbitros consultados.

Miguel laufer

Diretor

O ÂMBITO DE INTERCIÊNCIA

Interciência foi estabelecida, em 1976, como uma revista 
regional e multidisciplinar, para servir especificamente a 
comunidade científica de América Latina e o Caribe em 
diversas necessidades identificadas na época. Uma de essas 
necessidades resultava da falta de meios apropriados de 
difusão das investigações que em matéria de ciência e tecno-
logia se realizavam em nossos países. Outra necessidade era 
a reduzida distribuição das revistas de corrente principal na 
região e a escassa disponibilidade local de informação atu-
alizada. Também era necessário contar com revistas dedica-
das à publicação de resultados de investigações relacionados 
a problemas de interesse da população e idiomas da região.

Com o tempo, a ênfase nos conteúdos da revista tem 
mudado atendendo aos interesses da comunidade servida, o 
que se reflete nos trabalhos submetidos à revista para serem 
considerados, avaliados e publicados. Entre as mudanças 
importantes destacam a desaparição de trabalhos de inves-
tigadores de países do Caribe, a diminuição do número de 
trabalhos recebidos correspondentes a áreas como a ecologia 
e seu incremento em campos que no passado estavam rela-
tivamente ausentes das ciências sociais, para as quais temos 
aberto as portas por considera-las igualmente ciências.

Em anos recentes temos presenciado um novo fenôme-
no, provavelmente associado com o abundante, daninho e 
lamentável labor de pirataria que tem nos levado a advertir 
aos nossos potenciais autores sobre o perigo que representa 
o fato de sujeitos inescrupulosos oferecem de forma engano-
sa a publicação ‘express’ de trabalhos científicos utilizando 
o nome de nossa revista. Temos recebido numerosas ofertas 




