Cada vez mais, a atual equipe editorial tem se comprometido com a HU Revista, intensificando
metas e aprimorando os conhecimentos. Ao participar do último Annual Meeting da Associação
Brasileira de Editores Científicos (ABEC Meeting, 2018) na Universidade de São Paulo, pôde
se aproximar da realidade dos editores de diversos periódicos nacionais e internacionais, sendo
nítido que há muito a se aprender sobre a divulgação científica.
De um lado, a colaboração de autores deve ser contínua e valiosa para manutenção do
periódico, não excluindo a atenção voltada para ética em pesquisa, foco, escopo, e principalmente,
a qualidade dos manuscritos submetidos. Por outro lado, nos bastidores das publicações,
encontram-se editores e revisores atuando em conjunto para adequar todo trabalho submetido,
com tempo dedicado à leitura criteriosa e às considerações para aprimorar tudo aquilo que levou
dias, meses ou anos para formulação desse conjunto de ideias concatenadas em artigo.
A equipe editorial busca estimular os autores a escolherem a HU Revista como periódico e
está empenhada na consolidação de Política Editorial, afastando-se de tendências que expressam
parcialidade e interesses comerciais. No entanto, todo o empenho dessa equipe editorial da
HU Revista depende da atuação voluntariosa de editores de seção e revisores, que precisam
atentar-se ao comprometimento de suas funções, tanto para a qualidade de revisão quanto na
diminuição da morosidade do fluxo editorial. Reconhecemos o quão desafiador tem sido todo
esforço, não exclusivo para nosso periódico, como também para os demais.
A HU Revista continua firme em sua missão: reestruturar, inovar e elevar o nível da divulgação
científica para tornar-se ainda mais atrativa aos leitores e autores em âmbito nacional. Com a
participação de todos espera-se alcançar o aumento progressivo da elegibilidade dos manuscritos
submetidos e, principalmente a diminuição entre o tempo da submissão e decisão editorial, o
que valorizará o processo de fluxo editorial. Assim, a de se vencer a barreira de morosidade
nesse labor voluntário de fazer parte da ciência e produção de conhecimento.
Portanto, o sucesso do periódico passa pelo esforço de uma equipe comprometida e
qualificada, onde revisores, editores, bibliotecários e secretários têm seus esforços concentrados
na busca de único objetivo: a divulgação de conteúdo científico relevante de forma rápida, clara
e concisa. Que continuem os trabalhos!
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