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NOTA DO EDITOR

A revista Oculum Ensaios começa o ano de 2017 com várias mudanças em sua estrutura 

editorial. Mudanças que vieram em duas direções. A primeira, responde a um esforço da 

equipe editorial para aproximar ainda mais o leitor da produção científica da área de ar-

quitetura e urbanismo: a Revista passa a ser quadrimestral a partir deste ano.  A mudança 

na periodicidade permitirá que tenhamos um fluxo maior de artigos publicados por ano e 

que possamos melhorar o alinhamento de temas afins publicados em cada número. Mas 

isso abre espaço também para a segunda mudança.  

Todos os anos a Revista terá um número temático, sobre temas de interesse da 

área e estratégicos para as discussões em curso no país, tanto para a comunidade cien-

tífica quanto para o Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, ao qual está vinculada 

desde 2000. Neste ano, teremos um número especial (n.2 de 2017) denominado “Dossiê 

Patrimônio Cultural Ibero-Americano”, que contará com a participação de reconhecidos 

pesquisadores da Espanha, de Portugal e de Cuba, como editores associados. Nos pró-

ximos anos, novos temas e pautas serão objetos de números temáticos, com convites a 

pesquisadores renomados para compor o quadro de editores associados e a especialistas, 

de diversas áreas do conhecimento, para submeterem artigos.

Essas mudanças foram decididas a partir de ampla consulta ao comitê editorial 

nacional e internacional da Revista, que prontamente responderam às consultas realiza-

das no último ano, aos quais deixamos aqui nossos agradecimentos pela colaboração com 

sugestões de futuras temáticas a serem abordadas e indicação de pesquisadores de várias 

áreas para a renovação de nosso comitê de revisores, cujo trabalho é fundamental para 

atingirmos a qualidade pretendida para a Revista.

Além de indexada nas bases de dados de Latindex, Redalyc e ROAD, a Revista 

passa a contar com o DOI (Digital Object Identifier), ou seja, o sistema de identificação 

numérico universal, que permitirá a vinculação direta de seus artigos à plataforma Lattes 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e várias 

outras plataformas internacionais.

Portanto, é com muita satisfação que abrimos este primeiro número de 2017, espe-

rando que todos nos acompanhem neste movimento, mas principalmente que apreciem e 

que seja estimulante, como sempre, a leitura dos artigos. 

MARIA CRISTINA DA SILVA SCHICCHI
Editora-Chefe Oculum Ensaios


