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Apresentação
Normalmente, na apresentação da Revista Liberato, é feito um breve
resumo do conteúdo dos artigos da edição. Desta vez, vamos deixar de
lado esta apresentação e transferir ao leitor a tarefa de descobrir os artigos
de seu interesse. Mas, antes disso, vamos convidá-lo a refletir um pouco
sobre o significado de “fazer” e manter a Revista Liberato.
Imagine, caro leitor, uma escola pública de ensino técnico industrial
de nível médio, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que,
há oito anos, edita e mantém uma revista científica de bom nível, publicando artigos de diversas áreas do conhecimento, a partir de teses de doutorado, de dissertações de mestrado, de monografias de especialização,
de trabalhos de conclusão de alunos da graduação e de trabalhos de pesquisadores das mais diversas universidades do estado e do país – nesta
edição estamos incluindo um texto escrito por pesquisadores do Brasil e
da Alemanha. Todo esse trabalho ocorre sem auxílio de órgãos públicos,
e, no entanto, a revista também mantém uma qualidade gráfica que é aprimorada a cada nova edição.
As editoras responsáveis são duas professoras, o setor (Diretoria de
Pesquisa e Produção Industrial – DPPI) é composto por cinco pessoas,
incluindo este diretor, um professor responsável pelos cursos de extensão
e a secretária, todos participam do processo editorial. Além dessa equipe,
a revista conta com um comitê editorial formado por pesquisadores da
FACCAT, da FEEVALE, da PUCRS, da UFRGS, da ULBRA da UNISINOS
e da própria Fundação Liberato que, juntamente com os autores, fazem a
Revista Liberato acontecer.
A revista se renova a cada edição, mas queremos mais, queremos
agora uma editora, queremos, além da revista, editar livros! Vontade não
nos falta e nem capacidade, mas nos faltam recursos, nos falta apoio dos
órgãos financiadores, que seria bem-vindo.
Enquanto isso não ocorre, a revista segue adiante, resultado de um
trabalho intenso, de nervosismo, de tensão pelo risco de não se conseguirem os recursos para confeccioná-la e de cansaço, só superados pelo prazer de vê-la pronta ao final de cada edição e pelo recebimento de novos
artigos para a edição seguinte que comprovam o reconhecimento do trabalho e a credibilidade do periódico.
Boa leitura.

Professor Irineu Alfredo Ronconi Junior
Diretor de Pesquisa e Produção Industrial

