Editorial
A partir deste ano, a Revista de Investigación Agraria y Ambiental RIAA abre
as seções Resenhas Bibliográficas, Documentos de Trabalho e Outros, que
são adicionados à seção Artigos de Pesquisa Científica e Tecnológica com
a finalidade de incentivar a comunicação e colaboração entre pesquisadores
nacionais e internacionais através da divulgação e transferência de conhecimento que relaciona-se às ciências agrárias e o meio ambiente, o que permitiria fortalecer a geração de novo conhecimento, além de favorecer o impacto
das publicações do RIAA.
As Resenhas Bibliográficas consistem de avaliações críticas principalmente de livros; no entanto, dada a produção atual de filmes, quadrinhos,
composições musicais, videogames, veiculo, entre outros, relacionados às
ciências agrárias e ambientais serão consideradas outras possibilidades. De
qualquer forma, seu conteúdo deve ser o reflexo da relação com a missão
do RIAA e sua qualidade científica e/ou interpretativa. Para garantir isso, o
editor desta seção vigiará pelo cumprimento do processo editorial.
Documentos de Trabalho constitui uma seção análoga dos habituais “working papers”. Embora os documentos de trabalho sejam percebidos regularmente como textos que permitem compartir ideias antes de se submeter a
uma revisão por avaliadores, os documentos de trabalho do RIAA se submetem à uma revisão com a finalidade de garantir a qualidade científica.
A seção Outros abrange:
•

Artigo curto. Documento curto que apresenta resultados originais preliminares ou parciais de uma pesquisa científica ou tecnológica, que geralmente requer de rápida difusão.

•

Reporte de caso. Documento que apresenta os resultados de um estudo e
sobre uma situação particular com a finalidade de mostrar as experiências
técnicas e metodológicas consideradas em um caso específico. Considera
uma revisão sistemática da literatura sobre casos análogos.

•

Revisão de tema. Documento resultante da revisão crítica da literatura
sobre um tema específico.
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•

Cartas ao editor. Posições críticas, analíticas ou interpretativas sobre documentos publicados na revista, que segundo o critério do Comité editorial
são incentivo importante à discussão do tema entre a comunidade científica de referência.

•

Editorial. Documento escrito pelo editor, alguma das pessoas do comité editorial ou um pesquisador convidado sobre orientações no domínio
temático da revista.

•

Tradução. Traduções de textos clássicos ou de atualidade ou transcrições
de documentos históricos ou de interesse particular no domínio de publicação da revista.

•

Documento para refletir mas não é de pesquisa. As novas seções abrigaram textos inéditos sobre Ciências Agrárias e do Meio Ambiente. Poderão
ser textos inéditos que devido a sua extensão ou características, sejam
dificilmente publicados pelos jornais de pesquisa. Os textos poderão ser
postulados para publicação em espanhol, inglês ou português. Serão apresentados seguindo as instruções para os autores do RIAA.
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