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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 este número da S&I encerro minha participação como Editor Chefe da S&I. 
A partir de 2018 assume o Professor José Antônio Esmerio Mazzaferro, da UFRGS, a quem 
desejo muito sucesso na condução da Revista.

Gostaria de agradecer a todos colaboram com a S&I, sejam Autores, Revisores, 
Editores Associados, Assistente Editorial, Editora Cubo e a ABS. Somente o trabalho 
conjunto, contínuo e compromissado permite que a S&I continue a publicar ótimos 
trabalhos técnico‑científicos, ajudando o crescimento da massa crítica na área de soldagem 
e inspeção.

Ao longo destes últimos 2 anos foram publicados 85 artigos. Para chegar a este 
resultado, foram revisados mais de 200 artigos submetidos pelos autores. O índice de 
aprovação médio está próximo de 40%, e o tempo entre a submissão e a publicação está 
em cerca de 4 meses. Analisando apenas o número de artigos publicados, nota‑se que o 
crescimento na última década foi muito pequeno. Acredito que haja espaço significativo 
para ampliar esta publicação, porém isto dependeria de dois fatores: 1) Do aumento de 
número absoluto de artigos submetidos para publicação. Neste ponto seria importante 
aumentar a visibilidade internacional da S&I, o que dependeria de basicamente de que todos 
os artigos publicados fossem na língua inglesa; 2) Da melhoria da qualidade dos artigos 
submetidos, pois a maioria é rejeitada devido a aplicação de metodologia inadequada, 
discussão dos resultados superficial, falta de originalidade, texto mal estruturado, erros 
gramaticais persistentes e utilização de bibliografia limitada ou muito elementar.

Finalmente, gostaria agradecer a ABS pela confiança depositada na condução da S&I 
no biênio 2016‑2017. E colocar‑me a disposição para continuar a contribuir para tornar 
a S&I cada vez maior e melhor.

Um grande abraço a todos!!

Prof. Paulo Cesar Okimoto ‑ UFPR
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