EDITORIAL:

É com satisfação que inicio meu trabalho na coordenação editorial da Brazilian
Geographical Journal – BGJournal.
Será um perído desafiador, pois além do esforço para consolidar a BGJournal como
um periódico científico de relevânica no Brasil e no exterior, alguns aspectos técnicos ainda
precisam ser aperfeiçoados, como por exemplo, a utilização do Digital Object Identifier
(DOI).
Para que os desafíos sejam superados, a BGJournal conta com o apoio de dois
profesores do Curso de Geografia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da
Universidade Federal de Uberlândia na coordenação editorial: Anderson Pereira Portuguez e
Vitor Koiti Miyazaki; e o estagiário da revista e discente do Curso de Geografia, Murillo
Inojosa Wolf; além, é claro, do conselho editorial e científico.
A primeira mudança instituída para a BGJournal foi a alteração do layout gráfico da
revista, que teve como objetivo criar uma identidade gráfica única fácilmente reconhecida
pelos autores e leitores. No ensejo, registro os agradecimentos à geógrafa Letícia Parreira
Oliveira por elaborar o layout gráfico da reformulação visual apresentado neste número da
revista.
Outra mudança implementada se refere à inserção de novos colaboradores no
conselho científico e avaliadores ad hoc, objetivando ampliar o número de pareceristas,
tornando as avaliações mais eficientes, o que, consequentemente, impactará na qualidade dos
artigos publicados.
Por fim, registro que só é possível ser editor de um periódico por que há um trabalho
coletivo invisível, que sem ele impossibilitaria a existência da revista. Por isso, agradeço
todos os envolvidos, que não serão nominados aqui, para não cometer a injustiça de esquecer
algum nome.
Desejo a todas e todos boas leituras!

Hélio Carlos Miranda de Oliveira
Ituiutaba/MG, junho de 2015
Editor
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