Editorial
Tempus Actas –B 3 em Saúde Coletiva
Parece que foi ontem, quando lançamos em 2007, o volume 1, número 1 da Revista Tempus
Actas em Saúde Coletiva, sob a coordenação da Unidade de Tecnologias da Informação e da
Comunicação em Saúde do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade de Brasília.
Hoje, passados oito anos, a jovem revista científica, nascida no Centro-Oeste do país, tem
ocupado cada vez mais espaços de reconhecimento no Brasil e no mundo, graças ao trabalho
hercúleo de sua equipe de colaboradores(as), por sua disciplina e atenção aos novos tempos da
comunicação científica que regem as produções de elevado rigor científico.
Sempre respeitando as singularidades regionais do idioma, cultura e da popularização da ciência
e da inovação no campo da saúde, a Tempus tem garantido avanços associados à internacionalização
de suas publicações, novas parcerias estratégicas bem como a incorporação de novas tecnologias
da informação e comunicação para seu bom funcionamento, garantindo segurança aos seus autores,
pareceristas e editores.
Como todo crescimento pede mudanças, desejamos ser eternos mutantes, incorporando cada
dia mais os valores da integrida de em pesquisa, da publicação ética, garantindo a idoneidade
dos artigos criterios a mente aprovados por sua equipe de pareceristas. Integramos o elenco de
periódicos escolhidos por inúmeros Programas de Pós Graduação no país e fora dele, assim temos
galgado passos preciosos que nos desafiam a seguir no mesmo rumo que nos elevou em 2015, a
classificação B3 no estrato Saúde Coletiva.
Para comemorar o reconhecimento aos nossos fieis voluntários, mestres e doutorandos, bolsistas de iniciação científica, professores e pesquisadores, trazemos para sua leitura atenta, mais um
Temas Livres, apesar de sermos conhecidos por nossa linha temática quadrimestral. Isso se deve ao
elevado volume de artigos submetidos e de boa qualidade, em temas fora de nossas temáticasquadrimestrais. Reunimos artigos da Espanha, Portugal e do Brasil, trazendo textos vindos do Nordeste,
Sudeste, Sul e Centro Oeste. Desse modo, ampliamos a cobertura do conhecimento registrado,
marca registrada da Tempus.
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