
 

EDITORIAL 
 
 
 
 
 Prezados leitores da revista Controle e Automação, 
 
 É com grande satisfação que venho dirigir-lhes a palavra, na condição de novo editor desta 
prestigiosa revista. Foi com imensa satisfação que atendi ao convite da diretoria da SBA para assumir 
este mandato, substituindo o Prof. João Bosco Ribeiro do Val, o antigo editor. É necessário, antes de 
mais nada, reconhecer o imenso trabalho que o Prof. João Bosco realizou à frente da editoria da 
revista. Durante seu mandato, diversas inovações surgiram na confecção da revista, incluindo o novo 
formato, as capas com ilustrações, e talvez o mais importante, a incorporação da revista na base do 
Scielo, que congrega hoje as principais publicações acadêmicas do país. Durante a gestão do Prof. João 
Bosco, manteve-se a revista dentro dos mais rigorosos processos de submissão e revisão, atendendo a 
demanda por qualidade e imparcialidade que devem pautar as publicações científicas responsáveis. 
Fica aqui nosso agradecimento sincero pelo bom desempenho de sua editoria, com a esperança de 
poder pelo menos reproduzir sua excelente atuação neste mandato que agora se inicia.  
 O presente volume foi confeccionado a duas mãos. Nesta fase de transição, quando ainda 
estamos iniciando os primeiros passos na miríade de detalhes que constituem a editoria de uma revista 
do porte de Controle e Automação, temos a satisfação de contar com o apoio e a instrução do Prof. 
João Bosco neste aprendizado.  
 Com relação ao futuro, temos diversos planos que, esperamos, possam tornar mais 
descomplicada a editoria da revista, e trazer facilidades aos autores. Os autores que fizeram 
submissões recentes, devem ter percebido que o sistema eletrônico de submissão está sendo 
aprimorado, e brevemente estaremos inaugurando um novo site que permitirá não somente a 
submissão eletrônica, mas todo o acompanhamento do processo de revisão pelos autores. Da mesma 
forma, estamos envidando esforços para gerar versões eletrônicas dos números antigos da revista, 
desde sua fundação, para disponibilizar na base do Scielo. Este esforço se coaduna com semelhante 
prática em quase todos os periódicos de renome, tais como os periódicos do IEEE e de outras 
sociedades científicas.  
 Espero portanto fazer jus à confiança depositada em meu nome, pretendendo proporcionar a 
todos os leitores uma revista de qualidade, como estão já acostumados, e um ponto de referência 
sólido, tanto para lastrear o conhecimento em suas áreas de atuação, como para a divulgação de seus 
resultados de pesquisa.  
 Atenciosamente, 
 
 
 
 
                Ricardo R. Gudwin 
 
                DCA-FEEC-UNICAMP 
                Editor da Revista Controle e Automação 
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