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A HU Revista é um dos muitos projetos que abracei ao longo de minha trajetória no
Hospital Universitário. Este periódico foi criado em 1974 por um grupo de professores idealistas
que, àquela época, já pensavam o hospital como produtor de assistência de qualidade e
instituição formadora.
Nesta linha, uma publicação que disseminasse conhecimento e publicasse a produção
acadêmica de seus colaboradores, foi o ponto de partida para o lançamento da HE Revista. O
periódico teve grande desenvolvimento tendo sido inclusive indexado no PubMed. O tempo
passou, o hospital cresceu e as dificuldades atingiram também a revista que neste meio do
caminho passou a se chamar HU Revista. Não consigo citar quantos colegas se empolgaram e
tentaram mantê-la com periodização e alcançar indexação em bases nacionais e internacionais.
Em 2006 assumi o papel de editora-chefe, com o desafio de retorno das publicações,
mas a impressão em papel, a forma de submissão e de avaliação dos manuscritos precisavam
de nova abordagem. Adotamos a plataforma Open Journals System (OJS), ousando lançar o
sistema de submissão on-line e recolocando no fluxo os manuscritos que estavam parados
na submissão. Montamos uma equipe com voluntários dedicados e em dezembro de 2007
lançamos os números de 2006 e 2007, com critérios de revisão por pares e conseguimos fazer
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um pequeno rol de pareceristas. Estava assim iniciado novo caminho para a HU Revista, do qual
fui juntamente com muitos colegas dedicados iniciadores.

Uma nova jornada
Em fevereiro de 2018, a convite da então Gerente de Ensino e Pesquisa, Profa. Dra.
Angela Maria Gollner, recebemos o desafio de reconduzir as atividades da HU Revista e constituir
o Grupo de Trabalho (GT) provisório pela Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH).
Dada a relevância da tarefa e de todos os desafios apresentados no início, o grupo
não poupou esforços na capacitação, aprimoramento e desenvolvimento de novas estratégias
voltadas para a retomada das atividades regulares da HU Revista, preservando suas raízes e
abrindo as portas para novas ideias, conceitos, tendências e diretrizes, com o objetivo de tornar
o periódico mais interessante não só para seus leitores, mas para autores, revisores e editores,
personagens principais dessa longa e vitoriosa história.
Nesses 45 anos, centenas de trabalhos foram publicados, o que se reflete em difusão
constante de conhecimento. Inúmeros desafios ainda estão por vir, como a indexação a novas
bases de dados, aprimoramento do fluxo editorial, versão em dois ou mais idiomas, maior
robustez no corpo de revisores, bem como aumento da qualidade dos artigos a serem publicados
na revista.
Desta forma, com a visão em longo prazo e a certeza de que onde há trabalho honesto,
transparente, profissional e, sobretudo, com apreço pelo que se faz, temos a convicção de que é
questão de tempo para a HU Revista se tornar referência não somente em Juiz de Fora e região,
mas no meio acadêmico nacional. E, assim que isso acontecer, esforços não serão poupados
para que a internacionalização deste importante veículo de divulgação científica seja o próximo
passo. Parabéns, HU Revista.
Gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH)
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