Editorial

O Ministério da Educação e a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulgaram em Maio de 2009 que o
Brasil já está na 15ª colocação no ranking da produção científica mundial.
O Brasil tinha em 2007, 19.428 artigos publicados, respondendo por 2,02%
do total da produção científica no mundo. No quesito qualidade, medido
pela porcentagem de citações – quantidade de artigos citados em outras
publicações – o Brasil está em 25º lugar na lista mundial, com 57,6% de
artigos citados no período de 2003 a 2007. Para a CAPES os motivos para
a boa colocação do país estão nos programas de iniciação científica, no
fortalecimento da pós-graduação, na formação de grupos de pesquisa, nas
cooperações internacionais e, mais recentemente, no Portal de Periódicos da
Capes.
A revista Contabilidade Vista & Revista do Departamento de
Ciências Contábeis da UFMG foi criada em 1989 e neste ano completará 20
anos de contribuição para a área das Ciências Sociais Aplicadas. Durante
este período já foram publicados, ininterruptamente, mais 300 artigos de
todas as regiões geográficas do Brasil. No triênio 2006 a 2008 a revista
passou a ser pontuada pelo Sistema Qualis da Capes com o conceito
“Nacional B”. Em 2009, com a efetivação de novas regras da Capes passou
para o conceito “Nacional B3”. Um ponto positivo, neste ano de 2009, foi
a adoção da Base SEER para a gestão do periódico. Atualmente, todos os
números editados pela Contabilidade Vista & Revista estão disponíveis
gratuitamente e com acesso irrestrito para toda a comunidade cientifica.
Vale ressaltar, que a utilização da Base SEER busca tornar o acesso ainda
maior de nosso periódico, mas o mesmo continua sendo editado na forma
impressa e distribuído gratuitamente às bibliotecas de instituições de ensino
públicas e privadas e para alguns órgãos e colaboradores da revista.
Outro fato importante na história do periódico foi a troca do Editor
Científico, Professor Doutor Romualdo Douglas Colauto, que esteve à
frente da gestão no período de 2006 a 2008, com competência, dinamismo
e compromisso. Na sua gestão o periódico passou a ser avaliado pela Capes

como Nacional “B”. Agora, o nosso desafio é elevar a qualidade das
publicações. Isto passa a ser um compromisso da nova Editora Científica
Professora Doutora Jacqueline Veneroso Alves da Cunha com a colaboração dos Avaliadores, Autores, Conselho Editorial e do Departamento de
Ciências Contábeis e apoio do Curso de Mestrado em Ciências Contábeis
da Universidade Federal de Minas Gerais.
Desejamos a todos uma boa leitura.
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