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CARTA DO EDITOR 

 

A partir de 2003 a revista Pesquisa Operacional estará mudando a sua periodicidade de 
duas para três edições anuais. As edições cobrirão os meses de janeiro a abril, maio a 
agosto e setembro a dezembro. 
 
Nesta transição de mudança de periodicidade, tivemos excepcionalmente a impressão 
de um terceiro número da revista no final de 2002, compreendendo o mesmo período do 
número 2 de sua edição regular, ou seja, julho a dezembro de 2002. 
 
Paralelamente à mudança de periodicidade, estaremos ampliando, até o final de 2003, o 
corpo de editores associados da revista, incluindo mais pesquisadores representativos 
de nossa comunidade científica nacional. 
 
O ano de 2003 marca também os 60 anos de aniversário dos Professores Nelson 
Maculan e Roberto Diéguez Galvão, grandes expoentes da Pesquisa Operacional no 
Brasil. O presente número da revista Pesquisa Operacional é uma edição especial sobre 
Otimização Combinatória e suas Aplicações, em homenagem ao Professor Maculan e, 
em 2004, teremos uma edição especial sobre Problemas de Localização e Correlatos, 
em homenagem ao Professor Galvão. 
 
Nesta edição especial sobre Otimização Combinatória e suas Aplicações, o primeiro 
artigo é um artigo geral, não técnico. Nela é apresentado um breve relato da vida e 
feitos do Professor Maculan, este grande educador que é um dos principais 
responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da Pesquisa Operacional na América 
Latina, e de suas contribuições ao avanço do conhecimento. Os demais artigos da 
edição seguem o padrão usual da revista. 
 
O editor convidado para esta edição especial foi o Professor Jayme Luiz Szwarcfiter, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a quem este editor agradece pelo excelente 
trabalho realizado. 
 
Recentemente tivemos a publicação de um número especial da revista Pesquisa 
Operacional sobre DEA e MCDA (volume 22, número 2). O editor convidado para esta 
edição especial foi o Professor Marcos Pereira Estellita Lins, também da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, e a quem tardiamente agradecemos pelo excelente trabalho 
realizado. Que estes cumprimentos sejam estendidos também aos editores associados 
convidados para aquele número especial. 
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