Rev. Bras. Geom., v.1 n. 1,p.1, mar/dez. 2013
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, PR, Brasil

Editorial
Caros(as) amigos(as) é com imensa alegria que publicamos o primeiro número da nossa revista.
A ideia e concepção da vossa RBGeo surgiu após um trabalho de 2 anos, realizado na seção Iniciação
Científica em Geociência na revista Synergimus scyentifica UTFPR (ISSN 2316-4689). Não tínhamos muitas
pretensões quando iniciamos este trabalho, que começou com a realização anual da Semana de Agrimensura na UTFPR,
campus de Pato Branco. Além da realização do evento foi desejo que os alunos do Curso Técnico de Agrimensura
tivessem a oportunidade de escrever e publicar os trabalhos realizados em atividades como iniciação científica ou de
conclusão de curso. Assim, nasceu a seção Iniciação Científica em Geociências na revista Synergimus, a qual tem como
objetivo principal ser uma incubadora de revistas. Após dois números publicados naquela seção tivemos a grata
satisfação de ter recebido, junto a CAPES, o Qualis B5 na área de Geociências.
Com o objetivo de alcançar voos mais altos em meados de 2012 iniciou o projeto de criação da RBGeo, a partir
do desmembramento da seção Iniciação Científica em Geociências da revista Synergimus Scyentifica. Foram 6 meses
de trabalho árduo, porém prazeroso, para a concepção e definição dos pontos norteadores da revista. Outro fator que
motivou a criação de uma revista específica para a área de Cartografia e Agrimensura foi o pequeno número de
periódicos, além da limitação para a publicação de trabalhos voltados principalmente aos projetos práticos realizados
em obras da Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Dessa forma, uma das preocupações iniciais foi compor um
corpo editorial com membros atuantes na área escopo da revista.
Assim, a Revista Brasileira de Geomática é composta de seções para publicação de trabalhos científicos e
originais, seções para trabalhos com enfoque nas técnicas e práticas no âmbito da Engenharia, além de seção para os
trabalhos desenvolvidos em nível de iniciação científica e, finalmente, uma seção para os trabalhos que abordam temas
conhecidos da Cartografia e Agrimensura, mas sob um ponto de vista didático. Nessa última seção faço um convite
especial aos professores para que submetam trabalhos destinados ao ensino, como solução de exercícios com
fundamentação teórica, revisão de literatura ou algum tema abordando aspectos pouco discutidos em livros-textos.
Aproveitamos para agradecer a todos os membros do corpo editorial que apesar da sobrecarga de trabalho no
seu dia-a-dia se prontificaram a participar deste projeto e, o mais importante, nos deram apoio e incentivo. Um
agradecimento especial à Synergimus Scyentifica UTFPR e ao seu Editor Chefe Jorge Jamhour que é um dos grandes
incentivadores e responsáveis pelo surgimento da RBGeo. Obrigado Jamhour!
Neste primeiro número do nascimento da revista trazemos seis artigos originais de autores convidados
especialmente para essa publicação de abertura.
Caros(as) amigos(as) sem mais delongas convido-os a serem leitores e também autores na vossa Revista
Brasileira de Geomática.
Boa leitura!
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