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Este número da Mat. Res. inclui mais 17 trabalhos sele-
cionados do XV CBECIMAT, realizado em Natal, RN, em
novembro de 2002, sob os cuidados da professora Dulce
Melo e sua equipe, a quem publicamente agradecemos. Alem
desses trabalhos do CBECIMAT, estamos também publi-
cando 9 artigos da carteira regular da revista.

No próximo número publicaremos artigos da carteira
regular e no seguinte artigos selecionados dentre o 40 sub-
metidos à IV International Latin-American Conference on
Powder Technology (PTECH 2003) realizado no Guarujá,
SP, em novembro de 2003. Nesse número especial contare-
mos com o auxílio de três editores convidados - membros
do corpo editorial da Mat. Res. – os doutores José Carlos
Bressiani, Aluisio Klein e Francisco Ambrósio Filho.

Estamos também programando a publicação de um nú-
mero temático sobre Diamond, Diamond-like Carbon and
Carbon Nanotubes. Somada aos artigos submetidos regu-
larmente à revista, essa expressiva carteira é similar à dos
mais renomados periódicos da área de ciência e engenharia
de materiais. Temos, portanto, trabalhos suficientes para
avaliar e escolher, com excelência, artigos para todos os
números de 2004 e até alguns de 2005!

Conforme divulgamos anteriormente, a partir deste ano
decidimos aceitar somente artigos redigidos em Inglês (mas
alguns artigos submetidos anteriormente, redigidos em Por-
tuguês ou Espanhol ainda poderão ser publicados). Escla-

recemos que os trabalhos cuja ortografia e gramática forem
consideradas inaceitáveis pelos revisores ou pelo Editor
Principal poderão ser publicados após correção por especi-
alista e nova análise pelo Editor, que freqüentemente, mas
nem sempre, envia suas próprias sugestões aos autores. Os
custos da revisão deverão ser cobertos pelos próprios auto-
res. Informamos tambem que os custos adicionais de publi-
cação de migrografias e gráficos coloridos são cobertos pelos
autores.

Os recursos para este vigésimo terceiro número da
Mat.Res. foram provenientes da FAPESP, do CNPq e da
renda do XV CBECIMAT. Agradecemos também ao auxí-
lio financeiro do Departamento de Engenharia de Materiais
- DEMa/UFSCar - para as despesas de correio, do LaMaV/
UFSCar para as despesas com fax, telefone e parte do cus-
teio da assistente editorial; e do NIT/ UFSCar pela criação
e manutenção da home-page. A ABM tem contribuído com
parte substancial do custeio da assistente editorial. As se-
cretarias da ABC, ABPol e ABM têm nos auxiliado na di-
vulgação e no gerenciamento das assinaturas e dos recur-
sos financeiros.
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