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EDITORIAL
Novos caminhos e Inovações
O portal de periódicos da CAPES pode ser acessado por estudantes de
Instituição de Ensino Superior, contribuindo para suprir o déficit das bibliotecas
brasileiras quanto à informação científica internacional. Contribui ainda para diminuir as
desigualdades regionais por possibilitar consultas a conteúdos atualizados de
pesquisas. De acordo com o presidente da CAPES, trata-se de uma ferramenta
importante e fundamental de apoio à pesquisa universitária, científica e tecnológica no
Brasil.
As avaliações sobre o portal são muito positivas, destacando-se que o acesso é
amplo, democrático, permitindo a difusão do conhecimento a todas as localidades do
país, reduzindo possíveis disparidades com relação ao acesso às informações
científicas. É um repositório vivo, permitindo acesso dinâmico e o mais importante, sem
custo para o usuário. Essa ferramenta permite a busca dos mais variados temas, o que
contribui indiscutivelmente para a evolução da ciência no país.
No dia 03 de novembro comemorou-se o dia da saúde única (one health), saúde
humana, animal e do meio ambiente. O objetivo desse dia é para trazer atenção ao
redor do mundo para a necessidade de interações para a saúde única e do mundo para
a prática dessas ações. Salienta-se a interação entre humanos, animais, plantas e
saúde ambiental. A agricultura, alimentos, água e solo saudáveis. A vigilância de
doenças, a prevenção e resposta tanto para doenças infecciosas como para doenças
crônicas. Os aspectos de resistência antimicrobiana e de toxocologia ambiental, bem
como os relacionados com a educação em saúde. Estes aspectos devem ser o foco
para a melhor qualidade de vida no planeta.
A partir de 2018, números 1 e 2/4, a Veterinária e Zootecnia passa a ser
publicada na versão 3.1.1.4 do OJS (Open Journal Systems). OJS é um software
canadense, livre e gratuito, que possibilita a gestão on-line completa de um periódico
científico, desde a submissão dos originais, pelos próprios autores, até à publicação do
fascículo no site do Periódico. Diferentemente de outros sistemas de gestão do fluxo
editorial de um periódico científico, OJS publica, em um site que cria, para uma revista
ou para um portal, o fascículo atual e toda a coleção retrospectiva.
Os fascículos de 2018 da Veterinária e Zootecnia estão disponíveis para sua
consulta, em novo site! Ao longo dos próximos meses toda a coleção retrospectiva de
nossa revista também estará publicada neste mesmo site.
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