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EDITORIAL

Prezados Colegas,

O conceito de DINAMISMO E AÇÃO inicialmente proposto nesta gestão realmente nos nortearam 
na administração da Revista. A perspectiva de mudanças e modernização foram aos poucos alcan-
çadas. Em nossos editoriais fomos sempre passando aos leitores e usuários da Revista um pouco 
do andamento e das ações que estavam sendo tomadas. Dentro da estrutura da Sociedade, onde a 
Revista se insere, as decisões foram adaptadas e na medida do possível levadas à diante. Obstáculos 
como verba, pessoal atuante, revisores, entre outros foram ajustado à realidade existente, procu-
rando sempre o bom atendimento aos usuários.

Algumas mudanças ocorreram, dentre elas as principais foram: revisão nas ações administrati-
vas; recadastramento e ampliação do quadro de revisores; inserção de novos membros nacionais e 
internacionais ao corpo editorial; implementação de uma única empresa para atuar na editoração 
da Revista (revisão gramatical, diagramação e impressão), evitando desta forma perda de tempo 
no contato entre editor e as diversas pessoas atuantes; melhoria da Revista impressa quanto à sua 
apresentação (papel, impressão, definição de imagens); utilização de programa para geração de 
provas eletrônicas (PDF) estreitando o contato do autor com a finalização do artigo; implantação do 
sistema de acompanhamento da produção editorial através da Internet; e finalmente a implantação 
do programa de editoração eletrônica que já se encontra em funcionamento em substituição ao 
antigo sistema de envio de material impresso à SBCTA para submissão de trabalhos, o qual já está 
desativado. Este sistema, sendo recente, ainda está passando por melhorias e adaptações.

Quanto ao tempo para publicação de um artigo, este ainda é bastante dependente do trabalho 
feito pelos revisores que, com sua valiosa contribuição, são peças fundamentais para que os arti-
gos prossigam na rota de publicação e dos prazos para sua finalização serem maiores ou menores. 
Recebemos em média quarenta artigos mensalmente e editamos trinta e cinco por trimestre, o que 
também gera espera para publicação.

Ainda, nestes dois anos procuramos manter os padrões estabelecidos pelo ISI (Information 
Sciences Institute) para que tenhamos a oportunidade de ter a Revista indexada.

A SBCTA espera continuar contando com o apoio e prestigio da comunidade científica brasileira 
e internacional que utiliza esta Revista como meio de divulgação de seus trabalhos. Desejamos a 
todos Boas Festas e que 2007 seja cheio de novas idéias e realizações.
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