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E D I TO R I A L
BDS 20th Year Anniversary Editorial
The certainty that a journal could
broaden the visibility of works developed by the
institution’s faculty and students has motivated
the creation of a post-graduate journal of the
School of Dentistry of São José dos Campos,
UNESP. It was a hard and costly task, especially
in a moment when printed copies were
distributed across the country, but with limited
scope because of the Portuguese idiom.
The journal’s management relied on the
experience of the Professor Marco Antônio
Bottino and his massive involvement in the
dentistry field, both as docent and professor
of courses, including his relationship with
companies for funding a high quality journal on
a periodic basis and acknowledged as a vehicle
with editorial quality. The contributions from
the post-graduate managers Mr. José Benedicto
de Mello, Mrs. Maria Amélia MÁximo de Araújo
and Mr. Antônio Olavo Cardoso Jorge, as well
as from the professors of the local post-graduate
programs, were fundamental for implementation
and acknowledgement of the journal.
Surviving with quality for twenty years
in a system discouraging the science itself and
within a colony’s culture promoting foreign
products requires more talent, determination,
detachment, network, passion and competence.
Despite this system’s discrimination
policy, the BDS journal’s commission has shown
that it is possible to reach higher rates of quality
by working together, with no fear to change
what should be changed to draw attention
of the scientific community and to keep the
competitiveness of the most favourite journal
among the researchers. A committed and
passionate commission makes the difference.
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We have studied publishing, restructured publication language, developed
visual marketing, attended events, made
individual marketing, sought indexation and
both national and international partnerships,
held weekly meetings to discuss and plan
actions, joined regulatory bodies, searched for
funding opportunities, thought about journal 7
days a week and 365 days a year. Our success
has required commitment and engagement
with hard voluntary work beyond the daily
professional obligations.
We have grown. Our journal is indexed
on DOAJ, SCOPUS, Latindex, Periódicos
CAPES, Diadorim, Lilacs and BBO.
We still want more. We want to be
among the first options of national journal and
have our quality recognised by the managing
agencies in order to effectively increase the
scientific level in Brazil.
We are on the way and need the
commitment of the Brazilian scientific
community to continuously value the national
scientific thought.
Congratulations Brazilian Dental Science
for the 20-year anniversary.
Greetings

Associate Professor

Sérgio Eduardo de
Paiva Gonçalves
Editor-in-Chief
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Editorial Comemorativo dos 20 anos BDS
A certeza de que um periódico poderia
ampliar a visibilidade dos trabalhos desenvolvidos
pelos docentes e alunos da instituição, motivou
a criação da Revista de Pós-Graduação da
Faculdade de Odontologia do Campus de São
José dos Campos da UNESP.
Trabalho árduo e dispendioso, num momento
em que a divulgação era feita por exemplares
impressos, com abrangência limitada ao número
desses exemplares, distribuídos em território
nacional, pela característica da publicação em
língua portuguesa.
A gestão do periódico contou com a
experiência do professor Marco Antônio Bottino
e sua grande inserção no campo Odontológico,
tanto como docente e ministrador de cursos,
como no relacionamento com empresas que
custearam a permanência periódica da revista
com alta qualidade e reconhecimento como um
veículo de qualidade editorial. A contribuição
dos gestores da Pós-Graduação, José Benedicto
de Mello, Maria Amélia Máximo de Araújo e
Antônio Olavo Cardoso Jorge, bem como dos
docentes dos programas de pós-graduação da
unidade foram fundamentais para implantação e
reconhecimento do periódico.
Sobreviver com qualidade por 20 anos num
sistema que desprivilegia a própria ciência, numa
cultura de colônia de valorização do produto
estrangeiro, requer muito talento, determinação,
desprendimento, network, paixão e competência.
Apesar da política discriminatória do sistema,
a comissão da revista BDS mostrou que é possível
galgar índices e melhores patamares quando o
trabalho é conjunto. Não ter receio de mudar o
necessário para atrair a atenção da comunidade
científica e se manter competitivo como periódico
de eleição dos pesquisadores. Uma comissão
comprometida e apaixonada faz a diferença.
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Estudar
editoração,
modificar
configurações, reestruturar a linguagem de
publicação, desenvolver marketing visual, fazerse presente nos eventos, realizar divulgação corpo
a corpo, buscar indexações e parcerias nacionais
e internacionais, reunir-se semanalmente para
discutir e planejar ações, filiar-se a órgãos
reguladores, buscar financiamento, pensar a
revista 7 dias na semana e 365 dias no ano. O
sucesso exigiu empenho e envolvimento com
muito trabalho voluntário além das obrigações
profissionais cotidianas.
Crescemos. Estamos indexados no
DOAJ, SCOPUS, Latindex, Periódicos CAPES,
Diadorim, Lilacs e BBO.
Ainda queremos mais. Queremos estar
entre as primeiras opções de escolha dentre
os periódicos nacionais e ter reconhecida a
nossa qualidade pelos órgãos gestores, para
efetivamente elevarmos o nível da ciência
brasileira.
Estamos no caminho e precisamos
do comprometimento da comunidade de
pesquisa brasileira nesta contínua valorização
do pensamento científico nacional.
Parabéns Brazilian Dental Science
pelos seus 20 anos.
Saudações,

Associate Professor

Sérgio Eduardo de
Paiva Gonçalves
Editor-in-Chief
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