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EDITORAL

Trazemos a público o primeiro número da revista Norte Ciência. O
objetivo maior da Academia Paraense de Ciências, ao editar essa revista, é o
de democratizar a divulgação da Ciência, tanto no tocante à publicação de
trabalhos originais de pesquisa, quanto no tocante à publicação de artigos de
revisão e divulgação científica, história e curiosidades da ciência.

Tendo em vista que os custos de edição de um periódico impresso são
por demais elevados, e acreditando que a internet tem se constituído, cada vez
mais, num veículo dos mais eficazes na socialização de informações, nada
mais natural do que se lançar um periódico eletrônico.

Norte Ciência vem se somar ao periódico impresso Mens Agitat, que a
Academia Paraense de Ciências (APC) co-edita em parceria com a Academia
Roraimense de Ciências (ARC), como um veículo que procura incrementar a
atmosfera científica (por vezes tão rarefeita), nos Estados da região Norte do
Brasil.

Como estamos dando os primeiros passos nesse sentido, a possibilidade de erro é maior, bem sabemos. Nesse sentido, críticas e sugestões
serão sempre bem-vindas.
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