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Editorial. Nesta edição da revista The Academic Society Journal, temos o prazer de apresentar 

uma parte dos artigos oriundos do 3º Congresso de Engenharia e Ciências Aplicadas nas Três 

Fronteiras MEC3F-2018 conforme já havia sido anunciado na nossa edição vol.2 n.2. Cerca de 

40 artigos foram recebidos e selecionados dentre os encaminhados pelas comissões do evento. 

O evento aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, nos dias 03 e 04 de outubro de 2018 

e contou com o apoio do Parque Tecnológico Itaipu - PTI, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo Câmpus São Paulo - IFSP, da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana - UNILA e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

Unioeste <http://mec3f.spo.ifsp.edu.br/>.  

 

Figura 1. Logotipo da terceira edição do MEC3F - 3º Congresso de Engenharia e Ciências 

Aplicadas nas Três Fronteiras MEC3F-2018. 

O Prof. Dr. Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso presidente do MEC3F 2018, representando a 

comissão organizadora e a comissão científica do evento, dirigiu a seleção dos melhores 

trabalhos e indicou a publicação de artigos completos na nossa revista. Entretanto, a quantidade 

foi acima do esperado, com artigos de excelente qualidade. Nosso corpo editorial teve que se 

adequar a essa demanda buscando mais revisores, mas ainda assim, não foi possível comportar 
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todos os artigos em só uma edição. Assim, pedimos desculpas aos autores que tiveram seus 

artigos aprovados e que não puderam ser publicados nessa edição. Esses artigos estão prontos e 

“no prelo” para a edição v.3 n.1. 

Com os auspícios da Sociedade Latino Americana de Biomateriais e Órgãos Artificiais 

(SLABO), também anunciada na última edição, vol. 2 n.3, recebemos novos membros para nosso 

corpo editorial, como é o caso do Prof. Dr. Aron José Pazin de Andrade e da Profa. Dra. Adriana 

del Monaco de Maria (que assina esta edição).  

Com muito prazer, podemos evidenciar e concluir o que vem anunciado no título deste editorial 

“O aumento substancial de artigos publicados e de membros do corpo editorial da revista”. 

Esperamos que a revista The Academic Society Journal continue sendo uma alternativa sadia à 

publicação e divulgação de pesquisas sem taxas de publicação e no formato open access nas 

áreas de “Mecânica, Computação e Materiais”.  

As nossas portas estão abertas! 

     

Adriana del Monaco     Eduardo Bock  

 

São Paulo, 01 de dezembro de 2018. 


