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EDITORIAL

Prezados Colegas,

Neste penúltimo número da Revista CTA de nossa gestão, estamos inovando mais uma vez e nos 
aproximando da finalização das metas a que nos propusemos no início de 2005, quando assumimos 
os trabalhos desta Revista. Aqueles que possuem trabalhos nesta edição podem entender melhor o 
que vamos expor, por já estarem usufruindo das mudanças.

Para contato com os autores que terão seus trabalhos publicados, durante o processo de revisão 
de idioma e diagramação do artigo, estamos utilizando um sistema de gerenciamento da produção 
editorial, desenvolvido especialmente para facilitar e aperfeiçoar todos os aspectos relevantes à 
produção de publicações técnico-científicas. Agora existe uma integração maior entre o autor e a 
finalização do artigo. Nessa página o autor pode: 

• encontrar informações sobre seu artigo, 

• baixar a prova eletrônica de seu artigo (PDF), 

• obter o software para visualização/impressão de arquivos no formato PDF.

Estamos finalizando também a implantação do sistema de submissão eletrônica, que é um sis-
tema compreensivo de gerenciamento de informação e workflow para publicações. Os módulos e 
ferramentas permitem-nos gerenciar os processos de submissão, parecer de revisores, produção 
e publicação com mais eficiência, elevando o conceito da Revista, reduzindo o tempo para publi-
cação. O que era antes uma tarefa que fazia uso de vários aplicativos (e-mail, tabelas de referees, 
tabelas de prazos, cartas padrão para aceite, recusa, modificações, fax com provas e correções, etc.) 
passa a ser centralizado e organizado em um único software. O sistema está disponível em Inglês 
e Português. Por ser baseado em ambiente web, permanece disponível, de forma segura e eficaz, de 
qualquer ponto onde houver acesso à internet.

Ainda, a Revista impressa está sendo apresentada com uma qualidade superior de impressão, 
valorizando ainda mais os trabalhos que nela são publicados.

Agradecemos mais uma vez a compreensão e paciência da comunidade científica que utiliza a 
Revista CTA como veículo de divulgação de resultados de suas pesquisas, mas acreditamos que este 
tempo gasto nas mudanças está sendo recompensado com as inovações efetuadas.

SUZANA CAETANO DA SILVA LANNES

Editora Responsável

Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 26(3): 489, jul.-set. 2006


