PROJETO EDITORIAL

A revista Telecomunicações tem por objetivo oferecer aos profissionais que atuam no segmento das
telecomunicações uma obra de caráter técnico-científico de divulgação dos trabalhos de desenvolvimento e pesquisa,
realizados no Brasil e em outros países.
A revista Telecomunicações aceita artigos inéditos, não publicados e que não estejam submetidos a outra publicação,
nas seguintes modalidades: tutorial, científico e de engenharia aplicada. Os artigos podem ter conteúdo científico ou
voltado para a solução de problemas de engenharia nos diversos segmentos das telecomunicações e podem ser
redigidos em português ou inglês. A revista possui duas edições anuais, com tiragem de 3.500 exemplares em cada
edição, distribuídas entre os profissionais atuantes no setor.
O Corpo Editorial da revista Telecomunicações é formado por renomados pesquisadores de diversas instituições de
ensino e pesquisa do Brasil e do exterior. Os artigos submetidos são avaliados pelos membros do Corpo Editorial ou
por especialistas designados por estes. Os resultados da avaliação indicarão a aceitação ou rejeição do artigo e serão
encaminhados para os autores em formulário padrão (disponível em www.inatel.br/revista). Os itens avaliados são:
atualidade do tema, aplicabilidade dos resultados, originalidade dos resultados ou da abordagem, clareza do texto,
referências bibliográficas e profundidade. O peso de cada item depende da natureza do artigo submetido.

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES

Formas de submissão e critérios de aceitação
A revista está estruturada em 3 seções: Tutorial, Artigos Científicos e Artigos de Engenharia Aplicada. Desta forma,
poderão ser publicados artigos de caráter científico ou voltados para a solução de problemas de engenharia, em uma
das seguintes áreas: Redes de Comunicação, Sistemas de Comunicação e Transmissão Digital, Propagação e Antenas,
Comunicações Móveis, Comunicações Ópticas e Optoeletrônica, Circuitos e Dispositivos, Gerência de Redes e
Sistemas de Informação (incluindo Criptografia, Códigos, Processamento de Sinais de Voz, Imagem e Vídeo).
Com exceção dos Tutoriais, que poderão ser publicados sob convite, todos os demais artigos serão enviados aos
editores da área, que irão analisá-los e decidir sobre o aceite dos mesmos.
As submissões podem ser feitas de forma eletrônica a partir do endereço:
http://www.inatel.br/revista/submissao.htm

