
EDITORIAL

Prezados Colegas,

Neste número estamos com uma novidade àqueles que utilizam esta Revista como meio de divul-
gação dos resultados de suas pesquisas, a indexação pelo ISI (Institute for Scientific Information). 
Este é um grande objetivo para qualquer editor de revista científica. Para obtenção deste feito, 
decidimos por iniciar um contato intenso com a Thomson Scientific, apresentando todo trimestre 
a Revista pontualmente editada, tendo sido avaliada por um período de dois anos. Concomitante-
mente, conforme mencionado nos editoriais anteriores, iniciamos então uma reorganização interna 
na administração da Revista, bem como recadastramento, ampliação do quadro de revisores e in-
serção de novos membros nacionais e internacionais ao corpo editorial. Junto a isto, observamos 
com bastante atenção todos os pontos levados em consideração pelo ISI para que uma revista seja 
indexada, procuramos cumpri-los. Começamos a exigir mais daqueles que trabalhavam na revisão 
gramatical, diagramação e impressão, bem como com o nosso trabalho de editor, com mais crité-
rio na seleção e revisão dos artigos. Posteriormente, resolvemos centralizar o trabalho de revisão 
gramatical, diagramação e impressão, contratando uma empresa que nos auxiliaria e agilizaria o 
processo, melhorando a qualidade do material impresso. Porém, não completamente satisfeitos, 
partimos para nova parceria com uma empresa mais experiente e que implantaria um sistema de 
acompanhamento e participação dos autores na montagem final da Revista. E, por último, a implan-
tação do programa de submissão eletrônica dos artigos. Todo esse conjunto de ações, o otimismo, 
a colaboração do corpo de revisores e de todos aqueles que participam dos trabalhos para que a 
Revista seja posta em circulação, somado à dedicação que é exigida por esse trabalho, deu o ótimo 
resultado que estamos compartilhando.

Neste momento, para manutenção da indexação, estamos solicitando aos autores: 1) que nos 
enviem preferencialmente artigos em inglês, pois com a indexação o trabalho poderá ser citado com 
mais freqüência, dando visibilidade internacional à produção do autor e de seu grupo; 2) praticar a 
citação de trabalhos da Revista CTA em seus artigos, sendo que este juntamente com outros aspectos 
de qualidade aumentará o índice de impacto da nossa Revista; 3) e, finalmente, precisamos manter 
a qualidade das publicações. Esperamos mais uma vez continuar contando com a colaboração de 
todos.

SUZANA CAETANO DA SILVA LANNES

Editora Chefe 
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