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EDITORIAL

Esta vigésima sétima edição encerra mais um ano de intensa atividade científica e tra-

balhos de edição da Revista Economia e Tecnologia (RET). Ao longo de sete anos esta revista, 

inicialmente um projeto de Boletim, consolidou-se como um importante e reconhecido meio 

de divulgação científica executado pelo Departamento de Economia da UFPR e apoiado desde 

o início pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI) e 

pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR). 

Uma das razões do sucesso crescente da revista é o seu modelo de gestão, o qual tem 

como principal característica a publicação de trabalhos na forma de breves artigos científicos e 

opiniões, os quais passam por um processo rápido de aprovação interna. Além disto a revista 

tem realizados convites dirigidos para pesquisadores renomados em diferentes áreas como for-

ma de abordar temas relevantes e que fazem parte da pauta de discussão nacional e regional do 

momento. Procuramos, na RET, por um equilíbrio entre versatilidade e rapidez na escolha de 

temas de interesse momentâneo, com rigor acadêmico que demanda maior tempo e espaço por 

parte dos pesquisadores, ao mesmo tempo que reservamos espaços para a pluralidade de temas. 

Resulta desta combinação uma revista que tem tido crescente penetração no meio acadêmico 

e fora dele. 

Nesta edição, contamos com a contribuição de professores e pesquisadores de diver-

sas instituições de ensino e pesquisa do país e do Estado do Paraná. Aos nosso leitores deseja-

mos uma boa leitura e reafirmamos nossa missão de contribuir com o progresso do país, e aos 

autores nossos sinceros agradecimentos pelo envio dos artigos e opiniões.

Por fim, gostaríamos de comunicar que a partir de 2012 a Revista de Economia e Tec-

nologia passará a ser coordenada pelo professor João Basilio Pereima (UFPR) em substituição 

ao professor Luciano Nakabashi. Gostaríamos de deixar registrado aqui a seriedade acadêmica 

e o empenho do professor Nakabashi na condução da Revista desde março de 2007. Pretende-

mos manter a qualidade da revista nos próximos anos mantendo e aperfeiçoando seu modelo 

de gestão e política de publicação, que tanto elogios têm rendido à revista.

Sendo esta a última edição de 2011, aproveitamos o ensejo para desejar à todos um 

feliz natal e próspero 2012. 

Prof. Dr. João Basílio Pereima 

Coordenador Geral do Boletim Economia & Tecnologia


