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Editorial: Três anos em perspectiva 

Leão TF* & Drigo E§ 

 
* Laboratório de Automação para a Vida, Instituto Federal de São Paulo, Brasil. 

§ Centro de Assistência Circulatória, Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Brasil. 

 

Três anos após o primeiro editorial estamos de volta a nossa vocação como sociedade 

internacional. Foram quatro anos de inatividade da The Academic Society entre a desarticulação 

internacional (falecimento do secretário do Chile – Pedro Ivo Teixeira de Carvalho Antunes) e a 

primeira edição da TASJ (2013-2017). Três anos passados, muito crescimento. Que grande 

satisfação e agradecimento! 

Em 2017, mudamos a estratégia para aceitar artigos escritos em português visando à 

divulgação nacional. Ainda neste mesmo ano tivemos o primeiro artigo em inglês, mostrando 

que estávamos certo na estratégia de origem e que a internacionalização seria retomada. O ano de 

2017 finaliza com 3 artigos em inglês. 

Ao longo das 12 edições, de 2017 a 2019, foram 79 artigos, dos mais complexos e 

emergentes problemas da sociedade acadêmica nacional e internacional. Foram 59 artigos 

escritos em português, 19 em inglês e 1 em espanhol. A última edição, V3, n4, foi uma grande 

conquista, pois tivemos a mesma quantidade de artigos em português e inglês (2 artigos), além 

do primeiro artigo escrito em espanhol. 

A inclusão do espanhol como uma das línguas aceitas para publicação surge da 

integração da TASJ com o Congresso de Engenharia e Ciências Aplicadas nas Três Fronteiras – 

MEC3F. Um grande acerto de estratégia na integração da nossa região e uma retomada da nossa 

vocação de integração na América Latina. 

Muito trabalho foi feito para que a semente de 2012 pudesse germinar. Muito trabalho 

ainda para que floresça. Muito mais que o trabalho é a vontade de partilhar a evolução do 

conhecimento. Muito maior é o prazer de fazer isso entre amigos, que não param de aumentar! 

Estamos felizes e honrados em convidá-los: juntem-se a nós! Estamos de braços abertos. 
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