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Editorial
A finalização do ano e melhorias editoriais
Neste período de final de ano, paramos inicialmente para agradecer a Deus em
primeiro lugar. A seguir, agradecemos aos autores nacionais e internacionais dos diversos
países que contribuíram trazendo seus artigos e relatos dos seus trabalhos e pesquisas
realizadas. Somos gratos aos leitores que nos incentivam com suas opiniões, críticas e
sugestões e a toda sociedade que nos permitiu chegar em mais este final de ano disseminando
o conhecimento e participando dessa construção sem fim e nesta última edição agradecemos
ao Comitê Editorial e Científico, bem como a todos que direta ou indiretamente contribuíram
para o sucesso do periódico e do seu sistema em mais este ano.
Todo ano, os sistemas educacionais trabalham com um período letivo que pode variar
conforme o país. No Brasil, é comum se iniciar o ano letivo em um dos meses iniciais do ano
civil e terminar esse ano letivo no final do ano civil. O final do ano, seja escolar ou civil é
uma época na qual há pessoas que refletem sobre o que se passou no ano, o que aprendeu e o
que se deixou de aprender. Para muitas pessoas essa época é de reflexão e se renovar e buscar
forças para iniciar um novo ano com muitas esperanças. Para nós da revista, também é uma
época de pensar e trabalhar em melhorias para atendermos melhor nossos autores, leitores e à
sociedade.
Neste ano de 2017 que ora se finda, publicamos os volumes 4, 5 e 6, cada um com
quatro números, totalizando doze edições, uma a cada mês. Entre as melhorias previstas para
buscar atender melhor à todos, a revista passará a trabalhar em 2018 com a publicação
contínua de artigos conforme orientações da SciELO, de modo a agilizar o fluxo de
informações. Assim, teremos um único volume (volume 7) e 12 números.
Outra melhoria ser implantada será o trabalho com dossiês temáticos de modo a
atender à setores e em paralelo trabalharmos o fluxo continuo normal dos artigos. Essa forma
de trabalhar, permite ampliar a quantidade de trabalhos para os leitores e desta forma,
procuramos atender melhor à sociedade.
Aos leitores, desejamos boas festas, excelente final de ano e um boa leitura.
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