Editorial

Finalizamos o ano de 2014 com a publicação de mais dois fascículos da Iheringia, Série Botânica
com um total de trinta e seis artigos e duas notas cientíﬁcas abordando diferentes aspectos da Botânica.
O volume 69(1) apresenta 14 artigos que tratam da diversidade de macroalgas bentônicas de
águas continentais e marinhas, da ﬂora de fanerógamas de diversas famílias das regiões sul, sudeste,
centro-oeste, nordeste e norte do Brasil, estudos sobre brióﬁtas, liquens e bromeliáceas, bem
como, investigações sobre efeitos alelopáticos sobre o crescimento de gergelim e sobre a ﬁsiologia
e desenvolvimento de duas espécies de milho, além de um estudo morfológico com implicações
ecológicas de grãos de pólen e esporos dos campos do sul do Brasil.
O presente fascículo apresenta 22 artigos que abrangem estudos taxonômicos sobre Asteraceae,
Bromeliaceae, Euphorbiaceae, Onagraceae e Leguminosae, com a citação de uma nova espécie para
a Ciência, estudos sobre a composição e estrutura da comunidade ﬁtobentônica do infralitoral, do
ﬁtoplâncton de lagoas de inundação e de estabilização e sobre diatomáceas da Península Antártica e
de ambiente lótico subtropical. O volume 69(2) apresenta também estudos de ﬁsiologia e fenologia
reprodutiva de sementes, efeitos de poluentes inorgânicos e de reguladores de crescimento em
espécies nativas e cultivadas.
A alta demanda de submissões exigiu a modiﬁcação de nosso sistema de trabalho para torná-lo
mais eﬁciente. Ampliamos o número de editores de área e a partir do próximo ano implantaremos o
Sistema Eletrônico de Editoração (SEER/OJS) que virá agilizar o recebimento, envio dos manuscritos
aos autores, revisores e editores de área.
Agradecemos ao professor Marcos Machado, coordenador do curso de Ciências Biológicas da
Universidade Luterana do Brasil, pela permissão da atuação das acadêmicas em Biologia Nicole
Nancy de Carvalho Bogado e Gabriela Santana de Oliveira, no grupo de apoio da editoração da
revista no ano de 2014.
Agradecemos o apoio ﬁnanceiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico (CNPq), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e da
Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) por viabilizar a publicação
dos fascículos de julho e dezembro de 2014 e a transição da revista para a plataforma eletrônica.
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