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E D I TO R I A L
Determination, work, sweat, seriousness,
mistakes, goals, partnerships, credibility,
disclosure, visibility, ideas, new formats, daring,
entrepreneurship, editorial policy, commitment,
meetings, adjustments, courses, world economic
crisis, success.
Those are words that express the path of
BDS in the last 5 years of this editorial board
management.
We have been accepted for inclusion in the
SCOPUS database.
Therefore, this number carries a different
flavor: the flavor of victory. It brings aside the
commitment of this board for excellence in
scientific publication.

Determinação, trabalho, suor, seriedade,
erros, acertos, metas, parcerias, credibilidade,
divulgação,
visibilidade,
idéias,
novos
formatos, ousadia, empreendedorismo, política
editorial, comprometimento, reuniões, ajustes,
cursos, crise econômica mundial, pesquisa,
agradecimento, sucesso.
Palavras que exprimem a trajetória da BDS nos
últimos 5 anos de gestão desta comissão editorial.
Estamos aceitos para inclusão na base SCOPUS.
Por isso, esse número traz consigo um sabor
diferente: o da vitória. E com ele o compromisso
de manutenção do empenho desta comissão na
busca pela excelência em publicação científica.

Our most sincere thanks to the researchers, who
are the main reason for the existence of this
journal. Their credibility in BDS for spreading
their research results led to the growth and
acceptance of the journal nationally and
internationally.

Nossos mais sinceros agradecimentos aos
pesquisadores, que representam a razão maior
da existência do periódico. Sua credibilidade na
BDS como meio de divulgação dos resultados
de sua pesquisa, significaram o crescimento e
aceitação do periódico em âmbito nacional e
internacional.

Now, back to work.

Agora, de volta ao trabalho.
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