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Editorial

Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) 
sob a licença Creative Commons Attribution Non-Commercial, 
que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer 
meio, sem restrições desde que sem fins comerciais e que o 
trabalho original seja corretamente citado.

Com esta edição encerramos o ano de 2016 com um total de 45 artigos publicados, 
sendo 23 em português, 14 em inglês e 8 em espanhol. Uma análise dos dados dos últimos 
3 anos mostra que a publicação em língua estrangeira vem aumentando - 32% em 2014, 
35% em 2015 e 49% em 2016. Se considerarmos somente os artigos publicados em inglês, 
estes números foram de 16% em 2014, 27% em 2015 e 31% em 2016.

Estes dados são interessantes e animadores, mostrando que a S&I vem, gradativamente, 
se firmando como um fórum de publicações internacionais. Para 2017 buscaremos aumentar 
ainda mais a contribuição em língua estrangeira, através de parcerias internacionais e ao 
mesmo tempo incentivando os autores a submissão de artigos para publicação em inglês. 
O objetivo global desta diretriz é melhorar o índice de impacto da revista, que depende 
das citações dos artigos publicados na S&I.

A partir da edição de dez/2016 passamos a adotar sistema de publicação 
AOP – Ahead Of Print. Este sistema, utilizado por várias revistas científicas, permite que 
os artigos aprovados sejam publicados no site da SciELO antes de fechar todo o volume 
do trimestre. Isto resultará numa redução do tempo entre a submissão e publicação do 
artigo, tema constantemente presente nas reclamações dos autores de artigos submetidos 
para publicação.

Ao final do 1º ano como editor chefe, gostaria de agradecer a todos os colaboradores 
revisores, editores associados e assistente editorial pelo excelente trabalho realizado. 
O empenho voluntário de todos é vital para que a S&I continue a publicar seus artigos, 
trazendo sua contribuição na disseminação do conhecimento científico do mundo da 
soldagem.

Aos autores e leitores, agradecer a confiança ao escolher a S&I como meio de 
publicação e consulta, esperando receber novas contribuições para futuras publicações.
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