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EDITORIAL
A globalização faz com que não existam fronteiras entre quaisquer partes do mundo. Além das mudanças
rápidas da economia, do mercado e das necessidades dos consumidores, a evolução tecnológica exige
uma nova postura mundial também do setor das telecomunicações.
As empresas desta área, que não se atualizarem no mesmo ritmo em que novas tecnologias surgem no
mercado mundial, estarão fadadas a perder o trem da história. Para garantir a competitividade global,
demandamos uma evolução estrutural, o que já está ocorrendo no Brasil com a privatização das
telecomunicações. Porém, não se atua em um mercado global somente com a privatização das empresas,
mas com agilidade nas ações e no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, o que está aliado à
excelência do profissional.
Para aprimorar a qualificação técnica de nossos profissionais em sintonia com esta nova visão de
mercado e continuar perseguindo a melhoria constante no atendimento aos clientes, as parcerias com
centros do Saber são fundamentais e necessárias. Assim, estamos empenhados e, até mesmo, muito à
vontade em participar desta publicação. Esta revista é a prova de que o Inatel está em perfeita sinergia
com a evolução do setor.
A Telemig, que atua como uma empresa de serviços e não apenas de engenharia, busca
persistentemente acompanhar o ritmo dessa evolução. Através de parcerias, capacitação, aliadas à
evolução natural de que falamos é que poderemos buscar, sobretudo, a eficiência e alta produtividade
para competir. Com o Brasil se destacando como o maior mercado potencial de telecomunicações aberto
do mundo e com a modernização do setor das telecomunicações, não poderia ser diferente. A revista do
Inatel referenda a sua percepção diante da nova realidade.
À medida que as universidades investirem em desenvolvimento de pesquisas e produtos de
telecomunicações, estarão propiciando às empresas brasileiras verem sob nova ótica as oportunidades de
negócios, abrindo, de fato, portas para o mundo.
Estando as portas abertas, caberá aos nossos profissionais caminharem a passos firmes no
relacionamento amplo e inovador com este novo mercado. A Telemig se sente parceira do Inatel nesta
nova e importantíssima empreitada.

Heleni de Mello Fonseca
Diretora de Serviços da TELEMIG

PROJETO EDITORIAL e CALL FOR PAPERS
A revista TELECOMUNICAÇÕES – INATEL tem o objetivo de oferecer aos profissionais que atuam no
segmento das telecomunicações uma obra de caráter técnico-científico de divulgação dos trabalhos de
desenvolvimento e pesquisa neste setor, realizados no Brasil e em outros países.
A revista está estruturada em 3 seções: Tutorial, Artigos e Engenharia Aplicada, onde 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).
A TELECOMUNICAÇÕES – INATEL terá, inicialmente, duas edições anuais, lançadas em agosto e janeiro,
com tiragem prevista de 4.000 exemplares, que serão distribuídos entre os profissionais atuantes no
setor das telecomunicações.
Os autores que desejarem publicar seus artigos devem encaminhá-los para:
Instituto Nacional de Telecomunicações
Pró-Diretoria de Pós-Graduação & Pesquisa
Revista Telecomunicações – INATEL
Av. João de Camargo, 510
Santa Rita do Sapucaí – MG
CEP 37540-000 Brasil
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Os detalhes quanto à estrutura básica dos artigos podem ser obtidos através das seguintes formas:
Telefone: (035) 471-9255 – com Sra. Maria Beatriz Campioni Silva
Fax: (035) 471-9314 – Att. Sra. Maria Beatriz Campioni Silva
e-mail: revista@inatel.br
revista
Os artigos recebidos serão analisados pelo corpo de editores de área, composto de renomados
profissionais de instituições brasileiras e estrangeiras, que é responsável pela definição dos artigos a
serem publicados.
O próximo número da TELECOMUNICAÇÕES – INATEL, a ser lançado em janeiro/99, será dedicado às
Comunicações Ópticas e Optoeletrônica. Assim, convidamos V. S a a submeter seus trabalhos até o dia 30
de setembro para publicação.
Esperamos contar com a colaboração de todos os profissionais da área de Telecomunicações, através do
envio de artigos e de opiniões e críticas a nosso projeto, para que possamos aprimorar
permanentemente o projeto da TELECOMUNICAÇÕES – INATEL.

José Marcos Câmara Brito
Editor
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