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É com satisfação que anunciamos que este número da Mat. Res. 
contem 18 artigos selecionados dentre aproximadamente 40 artigos 
de nossa carteira regular. 

Neste ano este editor estará afastado da UFSCar, em licença 
sabática no CREOL - Center for Research and Education in Optics 
and Photonics - da University of Central Florida, Orlando, FL, USA, 
mas contará com o inestimável apoio dos Editores Adjuntos. 

Em Abril publicaremos um número temático sobre Powder Tech-
nology tendo como editores convidados José Carlos Bressiani, Aluisio 
Nelmo Klein e Francisco Ambrósio Filho. Para Julho programamos 
a publicação de uma edição especial com artigos selecionados do 
congresso da ABM realizado em 2004, quando essa associação 
fundadora da Mat. Res. completou respeitáveis 60 anos. O editor 
responsável será Fernando Rizzo da PUC - RJ. Recebemos 45 artigos 
do CBECIMAT realizado em Porto Alegre, em dezembro de 2004, 
que serão processados por Luiz Antonio Pessan da UFSCar. Os artigos 
submetidos regularmente à revista continuarão sendo processados 
diretamente dos Estados Unidos, via eletrônica, por este editor. Os 

trabalhos do CBECIMAT e da carteira regular comporão os números 
de Outubro de 2005 e Janeiro de 2006. Recursos financeiros para 
todos esses números serão provenientes do CNPq, PTEC, ABM e 
CBECIMAT, respectivamente.

O CNPq financiou este vigésimo sexto número da Mat.Res. 
Agradecemos também ao auxílio financeiro do Departamento de 
Engenharia de Materiais - DEMa/UFSCar - para as despesas de cor-
reio, do LaMaV/UFSCar para as despesas com fax, telefone e parte 
do custeio 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 secretarias da ABC, 
ABPol e ABM têm nos auxiliado na divulgação e no gerenciamento 
das assinaturas e dos recursos financeiros. 

Cordialmente
Edgar Dutra Zanotto 

Editor in chief
30-1-2005




