A importância da publicação de artigos científicos: Uma abordagem para
área de Ciência Animal
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A produção científica, dentre as várias atividades universitárias, merece notável destaque, pois é através dela que o
conhecimento produzido na universidade é difundido e democratizado até à comunidade/sociedade. Desta forma, informações e/ou alternativas para a solução de muitos problemas são gerados, discutidos e colocados em prática dentro da
universidade que passam a serem usados como bases futuras para o desenvolvimento integrado e sustentável de uma
comunidade ou da sua região.
A redação científica é, também, o espelho do desempenho docente e discente, nas atividades indissociáveis de ensino,
pesquisa e extensão, traduzindo o esforço institucional de produção própria. Cada vez mais, as instituições acadêmicas
compreendem a importância da sua produção científica. E, para divulgação da mesma é necessário à prática da redação
científica, que possibilita a formação acadêmica o desenvolvimento e crescimento profissional dentro de uma instituição.
As atividades em pesquisa cumprem a função básica da Universidade, como instituição geradora de conhecimento, para
atender às demandas diárias da sociedade.
Segundo informações da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em 2013, o Brasil está sendo responsável por 2,7% da produção científica mundial, mas ainda ocupa a 58ª colocação entre os países mais inovadores do
mundo. Demostrando que temos que nos esforçarmos e muito, para que possamos alcançar lugares melhores no ranking
mundial de produção de conhecimento e ciência.
A produção científica na área de Ciência Animal é de grande importância para melhoria na logística, eficiência e qualidade da produção animal local. Com base nisso, pesquisas ligadas a área fornecem informações relevantes para sistema
de manejo e produção, caracterização genética de rebanhos tanto de raças nativas quanto exóticas, de forma a contribuir
significativamente para aumento da eficiência produtiva aos produtores rurais.
Assim sendo, torna-se imprescindível a produção científica dentro do ambiente acadêmico e a existência de equipes de
divulgação eficientes para que informações referentes às atualidades em pesquisa na área de Ciência Animal possam
chegar aos leitores de forma clara e abrangente, permitindo que revistas como a Journal of the Selva Andina Animal
Science possibilitem a difusão deste tipo de conhecimento.
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