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O Periódico Perspectivas Médicas é um órgão de publicação científica da Faculdade de
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colaborações financeiras para viabilizar a continuidade de sua publicação, cedendo
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íntegra no site www.fmj.br, disponível em http://www.fmj.br/revista_online.asp, clicar em
edições já publicadas, que estão disponíveis para desde 1998. É proibida sua
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GRANDES CONQUISTAS DEMANDAM MUITO ESFORÇO E TRABALHO.

As indexações obtidas pelo periódico PERSPECTIVAS MÉDICAS da
Faculdade de Medicina de Jundiaí até o momento, representam vitórias e
incrementos na qualidade da publicação, caminhando conjuntamente com as demais
conquistas recentes da Instituição, em especial no Mestrado Acadêmico iniciado
neste ano com elevada procura e desempenho exemplar. Na Faculdade, houve um
crescimento das inscrições para o exame vestibular, passando de 47 em 2010 para 54
candidatos por vaga em 2011. No exame nacional de desempenho (ENADE-2010,
divulgado recentemente), a Instituição obteve um IGC (Índice Geral dos Cursos
avaliados) igual a quatro (4) para um máximo de cinco (5). Os trabalhos de Iniciação
Científica desenvolvidos pelo PIBIC desde 2005, têm sido avaliados e classificados
como de excelente qualidade, a ponto de o CNPQ conceder duas bolsas sanduíche
(SWG) no exterior em 2011. Em busca da padronização internacional, a
Perspectivas Médicas passou a contar em 2011 com a participação de dois membros
internacionais no Conselho Editorial que são a Prof . D . Virgínia Courtney
Broaddus, da University of California, San Francisco – USA e Prof. Dr. Richard W.
Light, da Vanderbilt University, Nashville – USA. Além disso, foi anexada ao Index
Copernicus, que avalia o Fator de Impacto dos periódicos internacionais e que
brevemente divulgará nosso índice. Foi ainda avaliada e aprovada para ingressar no
CrossRef, organização criada por editores internacionais de periódicos como a
Nature e a Science. Este órgão interliga todos os artigos indexados no mundo,
incluindo PUBMED e Web of Science, fazendo um link automático individualizado
para cada artigo, o que facilita muito sua obtenção pelos pesquisadores de todo o
planeta. Neste sistema, a revista e cada artigo passam a ter um código mundial,
denominado DOI – Digital Object Identifier, sendo a nossa referência
10.6006.perspectmed. Grandes conquistas demandam e continuarão demandando
muito esforço e trabalho, porém diz o antigo lema, “Quem corre de gosto não se
cansa”. Somos extremamente gratos aos colaboradores de qualquer espécie, aos que
amam a Instituição. Tenham todos um Natal de Luz, Paz e Esperança, Saúde e
profícuas realizações em 2012.
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