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Revista da SOCERJ: a história da sua caminhada...

A Revista da SOCERJ comemora, em 2008, os seus 20 anos de existência. Contar os passos dessa 
caminhada é, para nós, motivo de grande orgulho e satisfação. A prova disso é que todos os ex-
editores, convidados a dar um depoimento sobre a sua experiência nessa função, aceitaram pronta e 
gentilmente a tarefa, a despeito do curto prazo de tempo oferecido e dos inúmeros afazeres de todos.

Convidado para ser o Editor deste Suplemento comemorativo, o Dr. Wolney de Andrade Martins, 
atual co-Editor da Revista da SOCERJ, cumpriu o trabalho com esmero e perfeição. Seu esforço foi 
formidável, e o resultado obtido atesta a qualidade e o compromisso empenhados nessa realização. 
Nossos agradecimentos ao Dr. Wolney.

Aos Editores da Revista da SOCERJ, de 1988 a 2008, nossa gratidão pelo inestimável trabalho realizado 
em suas gestões, assumindo o desafio e acreditando no sonho de transformar a Revista em um periódico 
de referência para o nosso Estado e para o nosso País. Foi um belo trabalho de equipe em que cada um, 
à sua maneira, superando os obstáculos que surgiam pelo caminho, conseguiu lenta e persistentemente 
executar a sua obra. Nossas homenagens a essa equipe fantástica de colaboradores. 

Ao Editor atual, Dr. Ronaldo de Souza Leão Lima, um agradecimento muito especial pelo enorme 
esforço à frente dessa fabulosa equipe, além do seu primoroso trabalho na análise criteriosa, dentro do 
maior rigor científico, dos artigos recebidos para publicação.

Não podemos nos esquecer dos autores e colaboradores dos trabalhos enviados para publicação 
em nossa Revista. Eles também acreditaram no sonho! A conquista da atual posição de prestígio e 
excelência da Revista não teria sido possível sem a parceria de todos. Impossível nominá-los, pois a 
lista é longa. Obrigada pela confiança depositada nesse sonho.

Como todos sabem, há cerca de dois anos, estamos em busca da indexação junto ao SciELO, cumprindo 
as suas exigências e nos adequando às suas normas à perfeição. Nesse sentido, a Revista precisava 
de um time de colaboradores que atendesse a todas as conformidades, e assim foi feito. Hoje ela se 
encontra rigorosamente alinhada às normas mais exigentes das principais bases de dados nacionais e 
internacionais. Esse trabalho tem sido desempenhado por dois eficientes e fantásticos colaboradores: 
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a Profa. Maria Lucia Brandão, assessora pedagógica, incansável na revisão dos textos, autora de uma 
série de artigos versando sobre Pedagogia Médica e, como se não bastasse, indo além: face ao desafio 
da necessidade de publicação de artigos originais, propõe ações para a captação dos mesmos, faz 
contatos, sendo hoje fundamental para o perfeito funcionamento dessa engrenagem; e o Fernando 
Coimbra Bueno, nosso programador visual: seu esforço no cumprimento dos prazos e metas é enorme 
e, graças ao seu trabalho, temos hoje uma publicação primorosa. 

Nossos agradecimentos à Gráfica Barbieri, parceira de tantos anos que também é parte dessa história. 
Não obstante o envio do material para impressão com prazos exíguos, sempre nos atende com presteza, 
eficiência e pontualidade.

Por fim, um especial agradecimento aos nossos funcionários: impossível não lembrar de Christina 
Anastassiu, secretária da SOCERJ por 10 anos e levada de nosso convívio prematuramente; de Fernando 
da Silva Lopes, a quem coube até o ano de 2007 a tarefa de secretariar o Editor da Revista; de Maria 
Goretti Mourão Diniz e de Henrique Mesquita sempre disponíveis e atentos a todas as necessidades. 

É indiscutível a importância das revistas científicas como ferramentas de comunicação e atualização 
do conhecimento, em todas as áreas do saber. A nossa Revista sonha alto: quer ter visibilidade e 
penetração nacional e para tal as suas Diretorias não têm medido esforços. 

A luta é de todos. Como disse o nosso Editor-convidado, Dr Wolney, a revista é nossa, nós a fizemos 
em um verdadeiro trabalho de equipe, desde os seus primórdios. Não podemos esmorecer, todo esse 
esforço não pode ser em vão.

Conclamo a todos para continuar a caminhada em busca do sonho: a indexação no SciELO, nossa 
meta mais premente e desafiadora. Que no futuro, possamos olhar para trás e nos orgulhar do nosso 
feito, pois cada um de nós, com a sua parcela de colaboração, é construtor dessa história. 
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