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Para comemorar os 10 anos da primeira publicação do Journal of Nursing and Health
(JONAH), revisitamos o passado para relembrar os desafios da idealização e concepção da
revista pelos professores do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Enfermagem
(PPGEnf) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
A história do JONAH começa bem antes da primeira publicação. Havíamos
recentemente aprovado o mestrado, e, após a defesa da primeira turma, percebemos a
necessidade do programa de pós-graduação em assumir novas frentes, não somente
voltadas para a qualificação do corpo de profissionais pós-graduados.
Durante o ano de 2008, em reuniões com a Profa. Dra. Rita Maria Heck,
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e com a Profa. Luciane
Prado Kantorski, Diretora da Faculdade de Enfermagem, sentíamos a necessidade de
promover a divulgação sustentada de nossas produções e, também, de colaborar com o
fortalecimento dos veículos de divulgação do conhecimento na área de enfermagem.
Naquele período, ainda eram escassos os periódicos especializados na nossa profissão
dentro do contexto brasileiro e o momento era visto por nós como uma oportunidade.
No início de 2009, o Prof. Dr. Leandro Barbosa de Pinho foi enviado pelo PPGEnf
para realizar uma capacitação presencial na Universidade Federal de Pernambuco, com o
Prof. Dr. Ednaldo Cavalcante de Araújo, editor-chefe da Revista de Enfermagem UFPE on
line. Na semana em que esteve nesta atividade, conheceu os sistemas online das revistas,
discutiu com colegas editores associados sobre a organização e os fluxos de avaliação dos
artigos e os processos para indexação do periódico nas bases de dados
nacionais/internacionais.
Com o retorno da visita, em meados de fevereiro de 2009, foi aberto no Sistema
Eletrônico de Editoração de Revista (SEER) o protótipo do que seria o JONAH. O formato
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(http://www.ufpel.edu.br/revistas/), pois acompanhava a tendência do mundo pósmoderno adotando a publicação por meio eletrônico de periódicos científicos.
Ao retornar da vista técnica, algumas reuniões foram realizadas para montar a
Comissão Editorial do periódico. O Prof. Dr. Leandro Barbosa de Pinho assumiu
provisoriamente a função como editor-chefe. Outros colegas da FE compuseram o corpo
editorial. Em abril de 2010, a Profa. Dra. Valéria Cristina Christello Coimbra assumiu como
editora-chefe.
O comprometimento do PPGenf e da Direção da Faculdade de Enfermagem na época
foi fundamental para esse início do JONAH. Foi adquirida uma sala equipada com
computador e impressora, foi designada uma secretária para auxiliar as questões
administrativas e providenciado o pagamento de taxas para a aquisição do ISSN.
Neste tempo de organização e aproximação com os sistemas de eletrônicos, foram
realizadas reuniões, estudos e discussões para a construção e definição da missão da
revista, objetivos, normas de publicação do layout, da comissão editorial, convite aos
avaliadores, estratégias de divulgação, periodicidade das publicações, e volumes a serem
publicados. Além disso, foi dedicada também a criação do site do JONAH dentro do SEER.
Todas essas orientações e definições foram aprovadas pelo colegiado da PPGEnf.
Em 2010, o PPGEnf proporcionou a visita da Profa. Dra. Denize Bouttelet Munari, na
época editora-chefe da Revista Eletrônica de Enfermagem, que realizou seminários e
capacitações sobre a temática de editoração e publicações em revistas. Neste período foi
definida a imagem visual da revista que foi utilizada até 2020. A identidade visual foi
escolhida em reunião com o PPGEnf e colaboradores da revista (professores, alunos de
pós-graduação e técnicos administrativos).
Foi definido em conjunto com a PPGEnf e Direção da Faculdade de Enfermagem da
época que os primeiros volumes seriam publicados em 2011, dando prioridade, naquele
momento, a uma divulgação das pesquisas da Faculdade de Enfermagem e relatos de
experiência dos nossos processos de mudança curricular e projetos de extensão. Foi
pactuada também uma publicação especial com os trabalhos de conclusão de curso da
Especialização em Atenção Psicossocial no âmbito do Sistema Único de Saúde, assim como
teríamos publicações oriundas do intercâmbio com a Università degli Studi di Torino –
Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi, através do Projeto de Cooperação Sanitária
Itália-Brasil, entretanto esse volume só foi publicado em 2012.
Em 2012, houve a aprovação do doutorado do PPGEnf, e a revista passou a ter como
editora-chefe a Profa. Dra. Simone Coelho Amestoy e logo em seguida a Profa. Dra. Stefanie
Griebeler Oliveira. E hoje, se encontra como editora-chefe a Profa. Dra. Adrize Rutz Porto
e a Profa. Dra. Sidnéia Tessmer Casarin, como editora adjunta.
Apesar de estarmos comemorando 10 anos da primeira publicação, o JONAH foi
construído dois anos antes com a dedicação de vários atores e parceiros. Naquela época
eram sonhos e desejos de estruturar uma revista em nossa Faculdade que tivesse
representação nacional. Nascemos sem ter Qualis, mas com trabalho e esforço buscamos
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nosso sonho em avançar a cada ano para conseguir os registros nas bases de dados e
indexações, qualificando a revista no cenário nacional e internacional.
Nossa missão é divulgar conhecimentos científicos resultados de pesquisas e de
relatos de práticas profissionais com relevância para Área da Enfermagem e demais áreas
de interesse. O JONAH é um periódico aberto, gratuito e, atualmente, composto de um
volume por ano com três números, e dedicado à divulgação arbitrada da produção
científica na área de Ciências da Saúde, com ênfase em Enfermagem.
Ao longo desses anos vem num crescente processo de consolidação, através do
trabalho dedicado e incansável da equipe editorial e colaboradores.
Ao final dessa história de lutas parabenizamos a todos que se dedicaram (editores,
colaboradores, avaliadores, estudantes, professores, leitores, autores, dentre outros) para
que o JONAH continue a crescer e se estabelecer como uma fonte de publicações nacionais
e internacionais na área da enfermagem.
E ao final, relembramos do editorial do primeiro número publicado em 2011 no qual
apresentávamos “de onde viemos e para onde vamos...”1 e citamos, ao final, o poeta
espanhol Antonio Machado que “al andar se hace camino”. Ao dar o passo inicial para a
construção do JONAH, começamos a andar e fazer este caminho que estamos ainda
trilhando e consolidando a cada publicação.
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