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Temos a satisfação de anunciar que aceitaram fazer parte do Conselho 
de Editores da revista Cerâmica, a partir deste número, o Prof. Dr. 
Enrico Traversa, do Departamento de Ciência e Tecnologia Química da 
Universita degli Studi di Roma Tor Vergata, de Roma, Itália, e a Profa. 
Dra. Miriam S. Castro, da Universidade Nacional de Mar del Plata, 
Argentina. 

O CNPq anunciou em novembro a concessão de auxílio editoração 
para a revista Cerâmica, o que certamente contribuirá para a continuidade 
da publicação da revista.  A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) anunciou o co-financiamento das propostas 
aprovadas pelo CNPq em auxílio editoração, duplicando os valores de 
recursos a serem aplicados pelo CNPq nos projetos editoriais. Detalhes 
podem ser encontrados em www.capes.gov.br/capes/portal/conteudo/10/
N_31102006S.htm.

A CAPES manteve a qualificação da revista Cerâmica com conceito 
Nacional A em todas as áreas de Engenharia. É o conceito mais alto 
para periódicos científicos nacionais. Para pesquisadores brasileiros que 
participam (ou desejam entrar) do sistema de bolsas de produtividade em 
pesquisa do CNPq (bolsas PQ), isto significa que cada trabalho publicado 
na revista Cerâmica garante 2 pontos. Detalhes podem ser vistos em 
www.cnpq.br/cas/ca-mm.htm.

Tem aumentado consideravelmente o número de artigos científicos 
e tecnológicos submetidos para publicação na revista Cerâmica. 
Agradecemos a colaboração, mas insistimos para que os autores 
leiam atentamente as “Instruções para Autores” publicadas na capa 
interna de cada número da revista. As “Instruções” são dinâmicas, 
sendo modificadas continuamente no sentido de melhorar a forma e 
o conteúdo da revista. O não atendimento às Instruções publicadas na 
data da submissão leva a um atraso enorme no processamento gráfico. 
Artigos submetidos fora dos padrões da revista são colocados no fim da 
fila de impressão, independente do seu mérito científico. Os principais 
problemas encontrados em vários trabalhos submetidos são:

- Resumos e legendas das figuras e tabelas em inglês inaceitável;
- Referências fora dos padrões da revista: sem todos os nomes dos 

autores ou com volume e paginação errados; no texto com nome do 
primeiro autor para trabalho de múltiplos autores;

- Figuras com símbolos e traços finos, perdendo visualização no 
processo gráfico de redução de tamanho.

Em 2007 estaremos desenvolvendo o processo de renovação do 
Conselho Editorial da revista Cerâmica. A consulta será feita por meio 
de correio eletrônico. 
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