Ao integrarmos a nova equipe editorial da HU Revista, não sabíamos o quão desafiador
seria retomar as atividades da Revista, com o objetivo de reestabelecermos o fluxo editorial
e atualizarmos as publicações. Éramos profissionais com pouca ou nenhuma experiência em
tecnologia da informação e editoração científica. No entanto, a vontade de aprender e aprimorar
sempre, consolidou a equipe editorial na gestão desta nova fase da HU Revista.
Ao publicar a última edição do ano de 2017, reconhecemos que ainda há muito trabalho
a ser realizado. Trabalho esse que almeja melhorias em nosso site, tornando-o mais intuitivo e
atrativo aos leitores, editores e revisores. Todo esforço tem um objetivo comum: fluxo editorial
eficiente e rápido até a tomada da decisão final sobre o manuscrito submetido. Por outro lado, o
grande desafio é a elevação da qualidade dos artigos publicados na Revista, que visa a melhora
da sua pontuação nas avaliações qualis e ampliação de sua indexação em bases eletrônicas de
qualidade.
A HU Revista terá mudança substancial no layout tipográfico dos artigos a serem publicados nas quatro edições temáticas de 2018 e nas demais, a partir de 2019. Os manuscritos
originais enviados e aceitos que não compõem essas edições temáticas, serão publicados em
formato ahead of print para edições de 2019, favorecendo fluxo editorial e a visibilidade autoral.
Continuaremos divulgando a HU Revista em eventos científicos, e estamos abertos a
convites para apoiarmos as mais variadas iniciativas científicas na cidade e região. Gostaríamos
que os autores considerassem a HU Revista como potencial periódico para submissão de manuscritos, porque acreditamos no trabalho sério que vem sendo desenvolvido, mediante todas
as melhorias e ações que estão sendo adotadas.
Aos autores e leitores pedimos que acreditem nessa nova trajetória traçada para a HU
Revista, e gostaríamos que todos vocês fizessem parte deste processo!  
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