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PRIMEIRA DÉCADA DE PLEIADE

O conceito plêiade motivador para a criação do periódico da Faculdade União das Américas – Uniaméri ca, no ano de 2006, representava grupo de destaque, ilustre ou notável, em busca do aperfeiçoamento cons tante tanto no sentido da pesquisa quanto da educação. A finalidade era promover espaço para o intercâmbio
de ideias interinstitucional e entre docentes e acadêmicos. Vale lembrar e registrar os sinceros agradecimentos ao Conselho Editorial fundador de Pleiade: Blasius Silvano Debald, Roberto Casagrande e Alexsandro
Araújo.
Agora, em 2016, Pleiade completa a primeira década de publicações. Foram editados 10 volumes, ou
seja, 20 números contendo 247 trabalhos, incluindo 197 artigos e 43 relatos, entre outros textos, escritos por
192 autores.
Com esse volume de trabalho, Pleiade consolida os objetivos propostos em sua fundação, em significativa e pertinente contribuição para conhecimento e pesquisa na Região do Iguassu, em níveis impensáveis há
10 anos. Observa-se que ao longo desses anos, Pleiade vem se constituindo importante veículo à disposição
dos pesquisadores interessados. Vale mencionar a relação com a transformação da cidade de Foz do Iguaçu
em uma cidade universitária.
Os resultados têm sido evidentes com a publicação de revista técnica consistente e original: ampliação
do interesse pelos trabalhos disponibilizados, o acesso aos artigos publicados e a qualificação do periódico.
Além do marco para a pesquisa regional, Pleiade também reflete a consolidação da Instituição de Ensino
Superior Uniamérica, quando transcende as expectativas mais otimistas de influência e exemplarismo social
pelo ineditismo no cenário educacional brasileiro ao implantar metodologias ativas de aprendizagem com
foco no protagonismo do seu aluno, além de se reconstruir como uma associação comunitária e filantrópica.
Neste início de nova etapa, Pleiade objetiva continuar oferecendo um periódico motivador para os auto res apresentarem pesquisas inovadoras e que muitas vezes apresentam casos e exemplos que não poderiam
ser encontrados em periódicos convencionais.
Estão sendo analisados passos importantes e necessários para levar o periódico para um nível compatível
com os objetivos educacionais da Uniamérica. Desse modo, entre outras finalidades, o plano de desenvolvi mento inclui as seguintes ações:
1. Definir objetivos a fim de programar as futuras avaliações do periódico.
2. Receber artigos diretamente pelo site da revista, fazendo uso dos recursos disponibilizados pelo Sistema Eletrônico de Editora de Revista (SEER) utilizado para publicar o periódico na rede.

3. Preparar a inserção do número de identificação de documento (DOI) nos artigos.
4. Cumprir as exigências para indexar a revista no SCIELO.
5. Filiar a revista à Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC).
6. Estimular a criação de grupo de pesquisa.
7. Priorizar objetivos, formular prazos e criar estratégias de financiamento do periódico.
8. Formar conselho editorial e corpo de revisores.
O atual corpo editorial de Pleiade aproveita para convidar os leitores interessados a fim de participar da
ampliação do diálogo e interfaces da revista em contexto interdisciplinar.
Com os votos de excelente leitura,
Antonio Pitaguari, Blasius Debald e Isabel Fernandes
Conselho Editorial Pleiade

