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56(4): III-IV, 2009 r e v i s t a Ceres

ma das referências na trajetória acadêmico-científica da Universidade
Federal de Viçosa é a Revista Ceres, expressão do trabalho e da dedicação
de alguns dos mais notáveis pesquisadores das ciências agrárias no Brasil.
Após treze anos da inauguração da Escola Superior de Agricultura e

Veterinária (ESAV), foi criado, por iniciativa do então diretor da Instituição, Dr. John
Benjamin Griffing (1936-1939), o Clube Ceres. Com o objetivo de divulgar as novidades
científicas, sociais e econômicas, por meio de conferências, palestras e publicações
periódicas, o Clube era constituído por todos os professores da Escola e os alunos do
último ano de Agronomia e de Medicina Veterinária, os dois cursos superiores existentes
na Instituição na época.

Em seus primórdios, o Clube alcançou suas metas, com reuniões semanais, nas
quais inúmeros trabalhos originais sobre os mais diversos assuntos eram tratados pelos
professores, pelos alunos formandos e palestras de visitantes ilustres que a Escola
recebia.

O então aguçado espírito esaviano, com vista a tornar mais conhecida a importância
dos trabalhos científicos desenvolvidos na ESAV, buscou na imprensa a realização
máxima do Clube Ceres, editando o primeiro número do periódico em julho-agosto de
1939, intitulado Ceres, em homenagem ao Clube.

Posteriormente, o periódico passou a denominar-se Revista Ceres, mantendo o
pioneirismo da ESAV e difundindo os resultados de seus experimentos e pesquisas, as
informações e os conhecimentos acumulados para o enriquecimento do patrimônio
científico, cultural e prático da sociedade.

Gustavo Soares Sabioni
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Jul/Ago 2009r e v i s t a Ceres

A primeira diretoria da Revista Ceres foi assim constituída pelos seguintes membros:
Nelo de Moura Rangel, Geraldo Gonçalves Carneiro, Otávio de Almeida Drumond,
Edgard de Vasconcelos Barros e Arlindo de Paula Gonçalves.

O periódico inicialmente foi concebido para ser dividido em duas revistas: uma com
artigos de divulgação para os fazendeiros e outra exclusivamente com artigos científicos.
Desde logo, seu caráter científico predominou sobre o técnico, dado que os trabalhos
de divulgação técnica publicados duraram somente até o ano de 1959. Isso claramente
se explica pelo retorno dos professores da Instituição que estavam em capacitação no
exterior e pelo apoio de professores do Projeto Purdue University-UREMG, com a
publicação de artigos técnico-científicos visando ao início da pioneira pós-graduação
da Universidade.

Desde sua criação, em 1939, a Revista Ceres publicou 2.954 artigos, em 56 volumes
até julho/agôsto de 2009. Pode-se constatar sua brilhante trajetória ao longo de seis
décadas de existência, enfocando especificamente as ciências agrárias, perpassando
pela ESAV e pela Universidade Rural do Estado de Minas Gerais (UREMG), chegando
à Universidade Federal de Viçosa (UFV), no rol de suas principais publicações. O
periódico se consolidou ao longo do tempo pelos méritos de seus responsáveis e pela
relevância de seu conteúdo, em especial pelo fato de a Instituição ter se expandido,
nesse período, para outras áreas do conhecimento, como as Ciências Biológicas e da
Saúde; as Ciências Exatas e Tecnológicas; e as Ciências Humanas, Letras e Artes.

Registra-se, na galeria de personalidades da Revista Ceres, o nome do professor
Clibas Vieira, batalhador incansável pelo seu desenvolvimento, que foi seu Editor e
Presidente da Comissão Editorial, no período de 1972 a 1973 e de 1975 a 2004.

Os artigos publicados pela Ceres são sumariados nos seguintes “abstracts”, o que
evidencia sua projeção internacional: Abstracts on Tropical Agriculture, Agricultural
Engineering Abstracts, Biological Abstracts, Dairy Sciences Abstracts, Field Crops
Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, Forestry Abstracts, Helminthological
Abstracts, Herbage Abstracts, Horticultural Abstracts, Plant Breeding Abstracts,
Referativnyi Zhurnal (Rússia), Review of Applied Entomology, Review of Plant
Pathology, Rice Abstracts, Seed Abstracts, Soils and Fertilizers, Soybean Abstracts,
Weed Abstracts, World Agricultural Economics, and Rural Sociology Abstracts.

Por meio da Biblioteca Central da UFV, a Revista é enviada a todas as regiões do
Brasil e a 59 países, principalmente para permuta com periódicos similares em instituições
nacionais e estrangeiras.

A Comissão Editorial está composta hoje pela Professora Hermínia Emilia Prieto
Martinez – Editora Chefe; Professora Andréa Pacheco Batista Borges – Editora da
Área Animal; e Professora Milene Faria Vieira – Editora da Área Vegetal.

A Revista Ceres possui um site permanentemente atualizado –
<www.ceres.ufv.br> –, com a tramitação on-line de seus artigos. Ressalte-se a
importante iniciativa de digitalizar todo o acervo – Revista On-line –, tornando
disponíveis na web os resumos e artigos para download.

Pelos inegáveis méritos e relevância da publicação, a UFV congratula-se com os
idealizadores da Revista Ceres, bem assim com todos aqueles que têm contribuído
para sua bem-sucedida existência.

 Fonte: Arquivos da Comissão Editorial da Revista CeresR
ev

is
ta

 C
er

es
 - 

70
 a

no
s


