
Um Novo Passo 

Em nosso último editorial, foi comentada a dificuldade enfrentada pela revista para manter a
regularidade, tendo em vista a demora associada ao processo de revisão por pares. Este assunto foi
tema de recente reunião da Comissão Editorial, quando foram apresentadas diversas sugestões para
superar o problema. Entre elas, a mais efetiva baseia-se no aumento do número de revisores, de
forma a evitar uma sobrecarga nos membros da Comissão, além de incorporar novos colaboradores
ao processo. Em paralelo, e em resposta àquele editorial, vários pesquisadores e profissionais da
indústria se prontificaram a contribuir com a revista, na qualidade de revisores, o que certamente
agilizará os trabalhos de editoração. Desta forma, estamos dando início a um processo de expansão
do corpo de revisores, o que deve resultar, a curto prazo, numa aceleração do processo editorial.
Idealmente, será possível produzir um estoque de artigos revisados, prontos para publicação, que
garanta a periodicidade e a regularidade da TMM. É um novo passo rumo ao aperfeiçoamento e a
consolidação da revista.

Outro ponto discutido na reunião focalizou o idioma da publicação, tendo em vista algumas
manifestações de colegas sugerindo a inclusão de artigos em inglês e espanhol. A decisão de
produzir uma revista de qualidade, em lingua portuguesa, teve como um dos objetivos, levar o
estado da arte da Tecnologia em Metalurgia e Materiais desenvolvida no país não só a pesquisadores
e profissionais, mas também a estudantes e técnicos, inclusive de nível médio, além de reforçar a
literatura técnica nacional nesta área. A possibilidade de se publicar números especiais em outro
idioma não está descartada, mas deve ser avaliada com bastante cuidado, tendo em vista a existência
de um grande número de periódicos já publicados em língua estrangeira. Por outro lado, diversos
simpósios e seminários internacionais realizados pela ABM, já editam seus anais em língua inglesa,
permitindo aos seus autores, se desejável, a divulgação dos artigos no exterior.

Os artigos que compõem este número da revista cobrem um amplo espectro de assuntos, passando
por Manutenção, Automação, Logística, diversos processos de fabricação e até modelagem,
ilustrando a diversidade de temas abrangidos pela Associação. Agradecemos o esforço dos revisores
e autores pelo trabalho conjunto, esperando que os leitores encontrem nesta seleção, artigos
abordando seus temas prediletos.
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