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A

o publicar a última edição do ano de
2012, gostaríamos de agradecer a todos
aqueles que colaboraram com a Scientia Medica.
Aos autores que escolheram esta revista para
divulgação de seu trabalho. Aos revisores ad hoc,
que voluntariamente se dedicaram a essa
importante tarefa, vital para manter a qualidade
do material publicado; seus nomes estão
relacionados na página eletrônica da revista,
dentro do menu "Sobre", na seção "Políticas".
Aos Conselheiros, pela colaboração e por
terem aceito nosso convite para continuar
prestigiando a Scientia Medica, nesta nova fase
em que o Conselho Consultivo foi incorporado a
um único Conselho Editorial. Seus nomes já estão
atualizados tanto na edição impressa quanto na
eletrônica, sendo que nesta última podem ser
consultados seus dados e titulações.
À Administração Superior da PUCRS,
destacando a recondução dos Professores Joaquim
Clotet e Evilázio Teixeira aos cargos de magnífico
Reitor e Vice-Reitor, pelo Chanceler da Universidade, Dom Dadeus Grings, para o período de
gestão 2013-2016.

Saudamos particularmente a nova Direção da
Faculdade de Medicina, nas pessoas do Diretor,
Professor Jefferson Braga Silva, e do Coordenador do Curso de Graduação, Professor Carlos
Kupski.
Queremos expressar nossa especial gratidão
aos Professores Ivan Carlos Ferreira Antonello e
Maria Helena Itaqui Lopes, que encerram sua
gestão respectivamente nos cargos de Diretor e
Vice-Diretora (mais recentemente Coordenadora
do Curso de Graduação) da Faculdade de
Medicina. Eles foram incansáveis no apoio à
Scientia Medica, graças ao qual a revista alcançou
as importantes conquistas já citadas em editoriais
passados e vivenciadas por seus leitores e
colaboradores. Felizmente o Professor Ivan e a
Professora Maria Helena continuam a prestigiar a
Scientia Medica como membros integrantes do
Conselho Editorial.
Temos certeza de que a Scientia Medica, com
a colaboração de todos, continuará caminhando
em direção ao crescimento e amadurecimento, que
tem sido uma constante na sua história.
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