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REVISTA HCPA-FAMED ON-LINE 

 
  
 É com grande satisfação que apresentamos o primeiro volume da Revista HCPA-FAMED completamente 

executado em seu processo editorial de forma on-line. A UFRGS, através de convênio com o Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), obteve acesso ao Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas (SEER), 
software desenvolvido pelo Public Knowledge Project (Open Journal Systems) da Universidade British Columbia 
(http://pkp.sfu.ca/ojs/), traduzido e customizado pelo IBICT. 

 O SEER é utilizado para a construção e gestão de publicação de periódicos científicos, disponibilizando para os 
usuários um sistema de editoração completamente desprovido de custos. Esta ferramenta possibilita a submissão, avaliação 
e edição do periódico de forma completamente on-line. Com o lançamento do SEER, o IBICT inicia um novo ciclo, no 
âmbito da filosofia do Open Access, para a edição de publicações eletrônicas, repassando o software à comunidade de 
editores de periódicos científicos, subsidiando a melhoria do padrão editorial de publicações nacionais.  

 Atualmente o autor pode submeter seu manuscrito, seja artigo original ou de revisão, relato de caso ou imagem 
diagnóstica, pelo sistema eletrônico, facilitando e acelerando o processo de avaliação do trabalho. Os revisores, por sua vez, 
também enviam seu parecer pelo sistema, agilizando o processo da publicação. Mantivemos a competente participação da 
Scientific Linguagem/EditoraFractal na revisão de textos. 

 Para completo domínio do sistema, foi fundamental o trabalho árduo e o entusiasmo de Rosa Maidana no 
gerenciamento, dedicando-se integralmente em cada fase do processo, incluindo treinamento formal em Brasília. Contamos 
com o apoio inestimável de Edison Capp para a conclusão da etapa de editoração, que com desprendimento contribuiu de 
forma vital, passando oficialmente a ocupar o cargo de editor da Seção de Imagens Diagnósticas. A Fundação Médica segue 
sustentando pontualmente seu apoio financeiro, contribuindo diretamente para o processo de execução. 

 Segue o nosso convite à comunidade científica para participar dessa nova fase do periódico, cujo propósito 
mantém-se sempre, de divulgar a produção científica legítima. 
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