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A SEMINA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS COMPLETA 40 ANOS
Neste ano de 2018, a Revista Semina Cultural
e Científica da Universidade Estadual de
Londrina (UEL) está comemorando 40 anos de
funcionamento. A 1ª edição de abr/jun de 1978
foi publicada na gestão do Reitor Prof. Dr. Oscar
Alves e Vice-Reitor Prof. Dr. Pedro Vasconcelos
Barros, sendo o Conselho Editorial constituído pelo
Presidente Prof. Theobaldo Cioci Navolar, Diretor
Prof. Enoque Balbino Lima e Membros do Conselho
Editorial Profª Maria Luzel de Oliveira Cauduro,
Prof. Dr. Jesus Berbel; Profª Leange Severo Alves
e Prof. Aldo Matsumoto.

sensu e stricto sensu, e consequente aumento na
produção intelectual da instituição. O crescimento
interno da UEL e da região gerou aumento na
demanda da produção científica interna e externa,
o que desencadeou uma pressão natural para a
reestruturação e adequação da revista Semina, de
forma a atender as mudanças e demandas vinculadas
às necessidades desse desenvolvimento.

A Semina originou-se com o lema “em se
plantando, tudo dá” como um órgão de divulgação
cultural e científica da UEL, que está localizada
numa região que possui uma das terras mais ricas
do mundo, o Norte do Paraná. Ainda, Semina
significa sementes, palavra proveniente da forma do
nominativo latino plural neutro (terreno, seminis,
“semente”). Assim, a revista da UEL, significando
“Sementes” (no plural), simboliza o objetivo
de semear na mente de seus leitores a cultura e a
ciência, por meio da divulgação dos trabalhos e das
atividades em todos os campos do conhecimento e
da cultura.

Assim, em 1987, a Semina passou a editar
fascículos específicos para cada uma das quatro
grandes áreas do conhecimento: Ciências Agrárias,
Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Sociais
e Humanas, e Ciências Exatas e Tecnológicas. A
partir de 2001 foi criada efetivamente a Semina:
Ciências Agrárias, com um novo registro de ISSN
e que passou a editar dois fascículos por ano até
2003 e quatro fascículos a partir de 2004. Com
esta nova setorização, a atual Semina: Ciências
Agrárias ficou indexada no ISI da Thomson Reuters
(SCIE), CAB Abstracts, Chemical Abstracts (CAS),
Food Science and Technology (FSTA), AGRIS
DATABASE, SCOPUS e DOAJ, permitindo, assim,
novas oportunidades para publicações de artigos
científicos com garantia de ampla divulgação
nacional e internacional.

A história da Revista Semina complementa a
história da própria Universidade, que foi fundada
em 28 de janeiro de 1970 por decreto do então
governador do Paraná, Paulo Pimentel. Desde a
sua primeira edição em 1978, a Revista Semina
tem acompanhado o desenvolvimento científico e
cultural da nossa Universidade. Nestes 40 anos de
existência da Semina nota-se que a UEL cresceu
consideravelmente, com aumento do número do
seu corpo docente, de técnicos administrativos
e estudantes, em função da demanda crescente
do desenvolvimento da região, com a criação de
novos cursos de graduação e pós-graduação latu

Em 2009, a Semina: Ciências Agrárias passou
a ser publicada pelo Open Journal Systems (OJS)
software desenvolvido para a construção e gestão
de uma publicação periódica eletrônica e seus
artigos tornaram-se disponibilizados gratuitamente
no Portal de Periódicos Científicos da UEL. Passou
a receber submissões no sistema eletrônico, o que
aumentou o acesso e facilitou a tramitação. Desde
então, a Semina: Ciências Agrárias passou a ser
ranqueada pelo Journal Citation Reports (JCR) da
editora Thomson Reuters, com fator de impacto de
0,182. Atualmente, o fator de impacto é de 0,309
pelo JCR e de 0,350 pelo SJR (Scientific Journal
1383

Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 39, n. 4, p. 1383-1388, jul./ago. 2018

EDITORIAL

Rankings) da Editora SCImago. Considerando
esse desempenho, nestes importantes indexadores
da grande área de Ciências Agrárias, e a facilidade de
submissão eletrônica, ocorreu um grande aumento
no número de submissão de artigos para serem
avaliados para publicação. Esse aumento permitiu
uma melhor seleção dos artigos a serem publicados
e, a partir de 2005, priorizou-se a publicação em
inglês. Assim, o número de artigos publicados
por fascículo em 2005 passou para 15 artigos, em
2011 para 40 artigos e em 2013 foram atingidos 50
artigos, cujo número se mantem até hoje.
A partir de 2010 a Semina: Ciências Agrárias
passou a utilizar o DOI (Digital Object Identifier),
um identificador de objetos de propriedade
intelectual, com um código padrão único e exclusivo
constituído de números e letras, e que possibilita a
criação de um vínculo permanente a um documento
digital publicado, facilitando o acesso on line aos
trabalhos publicados.
Em junho de 2010, a revista Semina: Ciências
Agrárias recebeu sua primeira avaliação do
fator de impacto na base de dados do “ISI Web
of Knowledge”. Observou-se que a evolução da
revista ocorreu em paralelo ao crescimento dos
três Programa de Pós-Graduação da grande área de
Ciências Agrárias da UEL: Ciência de Alimentos,
Ciência Animal e Agronomia.
Em janeiro de 2018, a UEL completou 48 anos,
sendo que o curso de graduação em Medicina
Veterinária completou 45 anos, e a Semina: Ciências
Agrárias completou 40 anos de funcionamento,
contribuindo para a história do desenvolvimento
da Instituição. Ao longo dos seus 45 anos de
existência, o curso de graduação em Medicina
Veterinária cresceu consideravelmente, sendo
que desde o início foram estabelecidas estratégias
para o desenvolvimento científico e tecnológico
da instituição e região. Portanto, criou-se o curso
de Pós-graduação em Sanidade Animal que mais
tarde evoluiu para o atual Programa de Mestrado e
Doutorado em Ciência Animal, com a participação

de alguns docentes do Departamento de Zootecnia.
Destaca-se como parte desta longa história da
revista, a importante participação do Editor Chefe,
o Prof. Dr. Odilon Vidotto, pesquisador e docente
reconhecido na área de Parasitologia e Doenças
Parasitárias. Além do crescimento e melhoria dos
Programas de Pós-Graduação em Ciência Animal,
Agronomia e Ciência de Alimentos da UEL, o
impacto da Semina: Ciências Agrárias junto à
comunidade científica nacional é significativo,
publicando artigos de todas as regiões do país,
na sua maioria oriundos de vários Programas de
Pós-graduação das áreas de Agrárias, Veterinária,
Biológicas e Saúde.
Atualmente, a Revista Semina: Ciências
Agrárias publica bimensalmente, artigos originais
e de revisão, relatos de casos e comunicações da
grande área das Ciências Agrárias (Agronomia,
Ciência e Tecnologia de Alimentos, Medicina
Veterinária e Zootecnia).
O Sistema Eletrônico de Editoração de
Revistas - SEER on line da Revista Semina, em
2018 completou 9 anos de funcionamento, com uma
trajetória ascendente de publicações. No período de
1978-1987 foram publicados 257 artigos e de 20092018 (on line) foram publicados 2.858 artigos,
totalizando, até hoje, 3.840 artigos publicados.
Este maior número de publicações coincidiu com
a criação da secretaria própria da Semina: Ciências
Agrárias e com a contratação de uma Bibliotecária
exclusiva para revista. A Bibliotecária Edilaine
Aparecida Soares é responsável pelo trabalho de
secretaria, normalização e publicação dos artigos.
O sistema on line permitiu o acesso de mais de
sete mil usuários (autores, avaliadores e editores) e
atualmente, tem 10.260 usuários e 4.576 avaliadores
ad hoc cadastrados no sistema.
Ao comemorar 40 anos de funcionamento da
Semina: Ciências Agrárias, a atual Editora-Chefe
Profª Drª Ivone Yurika Mizubuti, o Editor Chefe
licenciado, Prof. Dr. Odilon Vidotto e os Editores
gerente Profª Drª Carmen Silvia Vieira Janeiro
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Neves e Profª Drª Elza Iouko Ida, bem como os
20 editores de seção, agradecem aos autores,
avaliadores e à equipe envolvida na edição, pela
importante contribuição durante toda a trajetória da

revista. O trabalho de todos resultou no desempenho
já relatado e certamente, no futuro, levará a Semina:
Ciências Agrárias a mais altos patamares de
evolução.

Profª Drª Ivone Yurika Mizubuti

Prof. Dr. Odilon Vidotto

Editora-Chefe

Editor Chefe Licenciado

Revista Semina: Ciências Agrárias

Revista Semina: Ciências Agrárias
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FORTY YEARS OF SEMINA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS
In 2018, Semina, the cultural and scientific
magazine of the State University of Londrina
(UEL), is celebrating 40 years of operation. The
first edition of April/June 1978 was published
under the management of the Dean Professor Dr.
Oscar Alves and the Vice-Dean Professor Dr.
Pedro Vasconcelos Barros, with an Editorial Board
comprised of President Professor Theobaldo Cioci
Navolar, Director Professor Enoque Balbino Lima,
and Members of the Editorial Board Professor
Maria Luzel de Oliveira Cauduro, Professor Dr.
Jesus Berbel, Professor Leange Severo Alves, and
Professor Aldo Matsumoto.

consequent increase in the intellectual production
of the institution. The internal growth of UEL and
the region increased the demand for internal and
external scientific production, which triggered a
natural pressure for restructuring and revision of
the periodic’s capacity to meet the changes and
demands related to this development.

With its motto “everything that is planted,
grows,” Semina originated as an organ of cultural
and scientific dissemination of UEL, an institution
located in a region with one of the richest soils in the
world, Northern Paraná. In addition, Semina means
seed, a word derived from the Latin words terrain
and seminis. Thus, the UEL periodic, which means
“Seeds” in plural, symbolizes the goal of sowing
culture and science in the minds of its readers by
disseminating works and activities in all fields of
knowledge and culture.

Thus, in 1987, Semina began to publish specific
issues for each of the four major areas of knowledge:
Agrarian Sciences, Biological and Health Sciences,
Social and Human Sciences, and Exact and
Technological Sciences. Semina: Ciências Agrárias
was effectively created in its current form in 2001,
with a new ISSN record, and published two issues
per year until 2003, four until 2011 and, six or more
per year, including supplementary issues, since
2012. With this new division, the current Semina:
Ciências Agrárias was indexed in the ISI of Thomson
Reuters (SCIE), CAB Abstracts, Chemical Abstracts
(CAS), Food Science and Technology (FSTA),
AGRIS DATABASE, SCOPUS, and DOAJ, thus
offering new opportunities for the publication of
scientific papers with the guarantee of wide national
and international dissemination.

The history of the Semina periodic complements
the history of the University itself, which was
founded on January 28, 1970 by a decree of the
then governor of Paraná, Paulo Pimentel. Since its
first edition in 1978, the Semina magazine has been
following the scientific and cultural development of
our University. In Semina’s 40 years of existence,
UEL has grown considerably, with an increase in
the number of its faculty, administrative staff, and
students; this is a result of the growing demand
for development in the region and the creation of
new latu sensu and stricto sensu undergraduate
and postgraduate courses, which has led to a

In 2009, Semina: Ciências Agrárias started to
be published by the Open Journal Systems (OJS)
a software developed for the construction and
management of electronic journal publications and
its papers were made freely available in the Portal
of Scientific Journals of UEL. It began receiving
submissions through this electronic system, which
increased its access and streamlined the procedure.
Since then, Semina: Ciências Agrárias has been
ranked by the Journal Citation Reports (JCR) of
Thomson Reuters with an initial impact factor of
0.182. Currently, the impact factor is 0.309 for JCR
and 0.350 for SJR (Scientific Journal Rankings) of
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the editor SCImago. Due to its performance in these
important indexes of the Agrarian Sciences and the
ease of electronic submission, there was a great
increase in the number of papers submitted to be
evaluated for publication. This increase allowed an
improved selection of published papers and, since
2005, publication in English has been prioritized.
Thus, the number of papers published per issue
increased to 15 in 2005, to 40 in 2011, and in to 50
in 2013, a number maintained until today.
From 2010, Semina: Ciências Agrárias started
to use DOI (Digital Object Identifier), an identifier
of intellectual property with a unique and exclusive
standard code consisting of numbers and letters
that enables the creation of a permanent link to a
published digital document, easing the access to
papers published online.
In June 2010, Semina: Ciências Agrárias
received its first impact factor evaluation in the ISI
Web of Knowledge database. It was observed that
the evolution of the magazine occurred in parallel to
the growth of UEL’s three Post-Graduate Programs
in the wide area of Agricultural Sciences: Food
Science, Animal Science, and Agronomy.
In January 2018, UEL completed 48 years; the
undergraduate program in Veterinary Medicine has
run for 45 of these years, and Semina: Ciências
Agrárias for 40 years, both making a significant
contribution to the history of the institution’s
development. Throughout its 45 years of existence,
the undergraduate program in Veterinary Medicine
has grown considerably, establishing from
the beginning strategies for the scientific and
technological development of the institution and
the region. Therefore, the Postgraduate program in
Animal Health was created, later evolving to the
current Masters and Doctorate Programs in Animal
Science, with the participation of professors of the
Department of Animal Sciences. A highlight of
the periodic’s long history has been the important

participation of the Chief Editor, Professor Dr.
Odilon Vidotto, researcher and recognized professor
in Parasitology and Parasitic Diseases. In addition to
the growth and improvement in the Animal Science,
Agronomy and Food Science Post-Graduate
Programs at UEL, the impact of Semina: Ciências
Agrárias on the national scientific community
has been significant, publishing papers from all
regions of the country, most of them from several
Postgraduate Programs in the areas of Agrarian,
Veterinary, Biological, and Health studies.
Currently, the periodic publishes bimonthly
original and review papers, case reports, and
communications from the wide field of Agrarian
Sciences (Agronomy, Food Science and Technology,
Veterinary Medicine, and Animal Husbandry).
In 2018, on the online Electronic Publishing
System for Magazines (SEER), Semina completed
nine years of operation, showing an upward
trajectory of publications. From 1978 to 1987, 257
papers were published, and from 2009 to 2018
(the online period) 2,858 papers were published;
in total, 3,840 papers were published so far. This
greater number of publications coincided with the
creation by Semina of its own bureau and the hiring
of a librarian exclusive for the journal. Librarian
Edilaine Aparecida Soares is responsible for the
bureau’s work, standardization, and publication of
papers. The online system allows access for more
than seven thousand users (authors, evaluators, and
editors) and currently has 10,260 users and 4,576 ad
hoc evaluators registered.
To celebrate the 40 years of Semina: Ciências
Agrárias, the current Chief Editor Professora
Dra. Ivone Yurika Mizubuti, the on-leave Editorin-Chief, Professor Dr. Odilon Vidotto, and the
Managing Editors Professores Drs. Carmen Silvia
Vieira Janeiro Neves and Professora Dra. Elza Iouko
Ida, as well as the 20 section editors, would like to
thank the authors, evaluators, and the editing team
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for their important contribution during the entire
course of the journal. Their work has resulted in the
performance already reported and, in the future, will

certainly help Semina: Ciências Agrárias evolve to
the highest levels.

Profª Drª Ivone Yurika Mizubuti

Prof. Dr. Odilon Vidotto

Editora-Chefe

Editor Chefe Licenciado

Revista Semina: Ciências Agrárias

Revista Semina: Ciências Agrárias
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