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Editorial 

 

Seis anos de RESC. Onde estamos e para onde vamos  

Six years of RESC. Where we are and where we are going 

 

  A Revista Eletrônica Saúde e Ciência (RESC) nasceu por iniciativa das sócias proprietárias do 

Centro de Estudos Avançados e Formação Integrada (CEAFI), Lorena Carla e Alessandra Carneiro 

Dorça, motivadas pelo desejo mútuo de divulgarem a produção científica desenvolvida nas 

dependências do CEAFI. O processo de criação da RESC foi capitaneado pelo Prof. Adroaldo José 

Casa Júnior, então coordenador científico do CEAFI, que com muito esmero foi responsável pela 

obtenção, junto ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), do ISSN 

(International Standard Serial Number), sigla em inglês para Número Internacional Normalizado para 

Publicações Seriadas. O ISSN é o código aceito internacionalmente para individualizar o título de uma 

publicação seriada. Esse número se torna único e exclusivo do título da publicação ao qual foi atribuído. 

Uma vez com seu ISSN, a RESC passou a ser reconhecida como periódico científico de fato, o que a 

colocou no mesmo patamar de outras revistas científicas já tradicionais no Brasil. A Primeira edição da 

RESC foi lançada em junho de 2011, contando com 10 artigos científicos.  

  No ano de 2012 Prof. Adroaldo, motivado por novos desafios profissionais, deixou a coordenação 

científica do CEAFI. Na ocasião fui convidado e assumir o cargo de coordenador científico e 

consequentemente a chefia editorial da RESC. Desde então já foram publicados sete volumes da 

RESC, com 13 exemplares, lançados semestralmente. São dezenas de artigos científicos que passam 

pelo crivo do corpo editorial, composto por 56 professores de todo o Brasil, antes de serem aceitos para 

publicação. 

O que começou como ferramenta de divulgação da produção científica do CEAFI se expandiu e 

hoje recebe artigos advindos dos diversos estados da Federação. Nessa edição de aniversário, por 

exemplo, temos artigos vindos de cidades como São Paulo, Santos, Taubaté, Distrito Federal e 

Salvador, além dos trabalhos desenvolvidos em Goiânia, que tradicionalmente ocupam lugar nas 

páginas da RESC. 

Como menciona a apresentação da revista, em seu endereço eletrônico: “A RESC é um periódico 

científico de acesso livre e gratuito, publicado semestralmente pelo CEAFI, apenas na versão eletrônica 

e disponível no site http://www.rescceafi.com.br . Esta revista objetiva disseminar a produção científica 

em Ciências da Saúde e áreas afins, por meio da publicação de resultados de pesquisas originais, 
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revisões literárias e de outras formas de documentos que contribuam para o conhecimento fundamental 

e aplicado”.  

Temos conseguido atingir esse objetivo, mantendo sua periodicidade e aumentando a 

penetração da RESC no ambiente científico. Trabalhamos com afinco para obter o próximo passo que 

consideramos importante, a obtenção do reconhecimento da RESC no Qualis, que constitui-se em um 

sistema brasileiro de avaliação de periódicos, mantido pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior) e que relaciona e classifica os veículos utilizados para a divulgação da 

produção intelectual dos programas de pós-graduação "stricto sensu" (mestrado e doutorado), quanto 

ao âmbito da circulação (local, nacional ou internacional) e à qualidade (A, B, C), por área de avaliação. 

De toda forma acredito, como editor chefe que estou, que estamos crescendo de maneira sólida 

e sustentada rumo a um maior patamar acadêmico/científico. Estamos sujeitos às críticas, muito bem-

vindas, que nos motivam a mantermos o foco no nosso objetivo: “Mostrar que em Goiás faz-se um 

trabalho de pesquisa sério e de qualidade”. Quanto às críticas cito uma frase de que gosto muito, escrita 

por Elbert Hubbard: “Para evitar as críticas, faça nada, diga nada, seja nada.”  

Gostaria de incentivar a todos os que lêem essas linhas, que caso nunca tenham escrito nada, o 

façam, citando aqui Francine Prose; “Como a maioria, talvez todos os escritores, eu aprendi a escrever 

escrevendo, e lendo”.   

Espero poder receber seu artigo para avaliação em um futuro próximo. 

Boa leitura a todos. Aproveitem essa edição especial. Foi compilada com muito cuidado. Para 

vocês. 

 

Giulliano Gardenghi 

Editor chefe da RESC 

Contato: coodenacao.cientifica@ceafi.com.br  

 

 

 

 

 

 

 


