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EDITORIAL

A presente edição marca uma nova fase da Revista Sinapse Múltipla. Através da adoção
de novos protocolos editoriais, como a avaliação duplo-cega em todas as edições regulares do
periódico, pretendemos tornar a revista, por meio da sua qualificação, atraente também para
autores, pesquisadores e extensionistas de outras instituições de pesquisa e ensino.
Sabemos que o objetivo inicial da Sinapse foi o de viabilizar a publicação dos trabalhos
de pesquisa e extensão, bem as práticas investigativas desenvolvidas pelos membros da
comunidade acadêmica da PUC Minas Betim. Tornar pública a excelência do trabalho realizado
por nossos alunos e professores foi a bússola que guiou as atividades dos seus editores ao longo
dos anos. Entretanto, o atual cenário político e social nos cobra uma atitude mais participativa,
e nos impõe a imperiosa necessidade de participação de uma rede mais ampla de comunicação
científica.
Assim, nossa equipe editorial, com o auxílio prestimoso dos bibliotecários da PUC Minas
Betim, tem envidado esforços contínuos para garantir a cada trabalho submetido uma
avaliação imparcial e criteriosa. Acreditamos que a adoção da avaliação duplo-cego, garantida
pela plataforma Open Journal System, contribuirá para alcançarmos um nível de qualidade das
publicações. Se o acesso à publicação de trabalhos científicos, correlato ao direito de
comunicar um trabalho científico, depende cada vez mais da existência de periódicos científicos
isentos, esperamos poder contribuir para a construção de uma ciência mais participativa e
democrática. Contudo, não nos esquecemos da nossa missão primeira, ao contrário:
acreditamos na qualidade do saber científico que produzimos na PUC Minas, razão pela qual
temos a confiança de que nossos alunos e professores continuarão a publicar nas edições da
Revista Sinapse Múltipla. É a certeza dos bons frutos até aqui colhidos que nos faz querer fazer
mais e melhor.
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