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A partir deste número 30 a Revista Archai passa, de fato, a adotar
plenamente a publicação em fluxo continuo, após um período de
transição para esta nova modalidade. A publicação em fluxo contínuo
introduz algumas novidades. A principal delas é que os artigos
aprovados passam a ser publicados assim que se conclui seu
processamento editorial, garantindo maior rapidez entre a submissão
e a publicação dos textos. O número 30 ficará, portanto, “aberto” a
partir de hoje, recebendo novos artigos até o fim de 2020. E, a partir
de 2021 teremos apenas um número anual, que receberá os textos
publicados ao longo daquele ano.
Nossos leitores e autores também devem ter notado que, desde o
número 25, cada artigo tem agora um código especial, como este
editorial, por exemplo, identificado pelo código e03000. Este código,
conhecido como e-LocationID, serve para identificar cada artigo, já
que não há mais paginação contínua e cada artigo se inicia na página
1. O e-LocationID deve ser utilizado nas listas de referências
bibliográficas, no lugar das páginas.
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Além disso, todos os artigos da Revista Archai agora passam por
um processo conhecido por “marcação XML”, que identifica
inúmeras partes e metadados e permite uma indexação mais profunda
de seus conteúdos. Isso dará à revista – e consequentemente a suas
autoras e autores – maior visibilidade, ao permitir que eventuais
citações sejam identificadas imediatamente pelos grandes
indexadores.
Tais mudanças, aliadas a uma reestruturação do nosso grupo de
editores, reafirma o compromisso da Revista Archai com a inovação
e as melhores práticas de editoria científica.
O número 30 marca também um momento importante na gestão
editorial da Revista Archai: a convite da Imprensa da Universidade
de Coimbra (IUC), a revista passa agora a integrar a nova plataforma
Impactum de revistas científicas da Universidade de Coimbra. A
parceria com a IUC marca a história da revista desde seus primeiros
passos, mas agora se aprofunda, com a gestão editorial passando a
ser realizada integralmente na plataforma de periódicos da IUC.
Esperamos com tudo isso tornar a experiência de nossas autoras,
autores e pareceristas ainda mais confortável em termos de submissão
e acompanhamento da avaliação, oferecendo ao mesmo tempo, em
caso de sucesso, as melhores ferramentas para garantir o impacto
esperado para seus artigos e resenhas.
Gostaríamos de agradecer, de maneira especial e mais uma vez,
ao Diretor da Imprensa da Universidade de Coimbra, Dr. Delfim
Leão, por sua visão, generosidade e pelo apoio constante à revista.
Agradeço também às equipes do Portal de Periódicos da
Universidade de Brasília e da SciELO Brasil pelo continuo estímulo
e suporte.
Sem estas parcerias locais, nacionais e internacionais, a Revista
Archai não poderia ser o que ela é hoje.
Brasília, 1 de junho de 2020.
Os Editores

