Editorial do v.3 n.2 da Revista Tecnológica da Fatec Americana
A consolidação: da Fatec Americana para o mundo
Após sua institucionalização, em 2013, a Revista Tecnológica da Fatec Americana
buscou, ao longo destes três anos, trilhar caminhos que garantissem minimamente a sua
existência, periodicidade e qualidade, tendo em vista a sua consolidação como instrumento de
publicação de artigos científicos e como referência científica na área tecnológica. "Eita" caminho
difícil!
Os caminhos - com muitas "pedras" - trilhados pelos editores científicos, conselho editorial,
coordenação editorial e todos os demais integrantes da revista garantiram um espaço fundamental
- até então inexistente – para a comunidade da Fatec Americana. Este espaço, que abriu outras
"portas", permitiu o registro e publicação mundial de trabalhos científicos até então restritos à
Biblioteca da Fatec Americana. Finalmente podemos dizer que temos uma revista científica!
Diante de dedicação e paciência, podemos dizer que nesta primeira fase conseguimos
consolidar a revista com as seguintes realizações:
•

•

•

•

ISSN - após dois anos e meio de institucionalização, publicações qualificadas, estrutura
consolidada e reconhecimento da revista, conseguimos encaminhar o processo de
obtenção do International Standard Serial Number - Número Internacional Normalizado para
Publicações Seriadas (ISSN). Um dos principais resultados da obtenção do ISSN é a
indexação da revista em inúmeras bases de dados científicas;
Internacionalização - em 2014, com ajuda da professora mestra Maria Elizete Luz Saés,
demos início ao processo de internacionalização da revista através do convite para a State
University of New York (SUNY) integrar o comitê científico e publicar artigos na revista.
Ainda estamos acertando os detalhes da integração, mas os primeiros resultados já podem
ser observados com a publicação do primeiro artigo em língua inglesa que faz parte desta
edição;
Reformulação da portaria que institui e regulamenta a publicação da Revista
Tecnológica da Fatec Americana - a reformulação, em 2015, da portaria permitiu
modernizarmos e estruturarmos ainda mais a revista, garantindo a inclusão dos comitês de
Internacionalização, Normatização e Marketing Editorial, além de introduzir novos membros
em nosso conselho editorial; e,
SEER - a instalação do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), ferramenta
disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (IBICT/MCTI), que se encontra em fase de testes e
certificação. Também outra realização, pois a "duras penas" nossa equipe, e a equipe de
Informática da Fatec Americana, conseguimos superar todos os obstáculos técnicos e
operacionais para a utilização do sistema. Aguardem e verão o SEER na próxima edição.

Enfim, garantir a existência e a consolidação da revista ainda é muito pouco! Precisamos, a
partir de toda esta experiência, trilhar novos caminhos para atingir a maturidade, buscando, cada
vez mais, melhorar a qualidade dos artigos científicos e o acesso, tendo como meta a busca da
avaliação Qualis A1 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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