
Editorial 
Os últimos anos tem sido muito difíceis para a manutenção da periodicidade da 

revista por causa dos limitados recursos da Associação Brasileira de Cerâmica e pela cada 
vez menor possibilidade de financiamento por parte dos órgãos de fomento científico e 
tecnológico (FINEP, CNPq, FAPESP e demais FAPs estaduais).    

Mesmo assim, terminamos o ano de 2003 com o último número de mais um volume 
da revista Cerâmica segundo o esquema previsto de periodicidade e regularidade da revista.  

Nos últimos dias de dezembro de 2002 recebemos a notícia que o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, concedeu o auxílio para a 
preparação em 2003 de pelo menos dois números da Cerâmica.  No princípio do ano 
solicitaremos recursos para a FAPESP, que está contemplando pedidos somente de auxílio 
para editoração eletrônica para inserção no SCiELO (os textos completos dos artigos 
publicados na revista Cerâmica podem ser acessados pelo site www.scielo.br/ce) dos 
trabalhos de autores do estado de S. Paulo. Com isso, consideramos completado nossos 
trabalhos de Editores Científicos.  

Além de processar o fluxo de artigos [- recebimento, catalogação, redação e 
encaminhamento de cartas para autores e relatores, análise dos pareceres dos relatores, 
montagem da revista, encaminhamento para edição gráfica, trabalhos de revisão gráfica 
(pelo menos 3 vezes), encaminhamento de cópias de exemplares para órgãos indexadores 
internacionais e para os editores -] estamos constantemente à busca de recursos em órgãos 
de fomento e indústrias do setor cerâmico (para inserção paga de anúncios e propaganda, 
com resposta negativa em quase 100% dos pedidos) para o pagamento da revista que será 
enviada sem ônus extra a todos os sócios da ABC. 

Os recursos que deverão vir do CNPq e da FAPESP, a contínua submissão de 
trabalhos que estamos tendo, e a enorme busca de artigos no site SCiELO (ver anexo 
abaixo) permitirão a continuidade da revista Cerâmica em 2003. 
O Editor 
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