
 Revista Militar de Ciência e Tecnologia (RMCT), considerando a 
importância de funcionar como agente de difusão de estudos e pesquisas, 
realiza no âmbito das áreas de Ciências e de Tecnologia do Exército, ao 
longo destes anos, vem apresentando uma seleção de artigos elaborados, 
em sua maioria, a partir de trabalhos desenvolvidos no âmbito do 
programa de Pós-graduação do Instituto Militar de Engenharia 

(IME), nos níveis de doutorado e mestrado, programas esses que vem sendo desenvolvidos com 
sucesso, ao longo de 50(cinquenta) anos, e com a aprovação do Conselho Técnico-Científico da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

A importância do desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de Ciências e de Tecnologia 
avulta quando se observa que, atualmente, se admite que a era da chamada “Revolução 
Industrial” está chegando ao fim. Essa revolução sem armas, ocorrida ao final do século XVIII 
com a introdução da máquina a vapor no processo produtivo, que permitiu às empresas da 
época a multiplicação de seu potencial produtivo, teve repercussão direta na estrutura sócio- 
econômica do mundo ocidental, podendo- se observar que seus efeitos se fazem sentir até hoje, 
principalmente nas relações de trabalho entre empresas e funcionários.

Deve-se, hoje, dedicar uma especial atenção a essa estrutura social em vista de possíveis 
mudanças que se apresentam. Existem pensadores em alguns países que admitem que os efeitos 
dessa “revolução” estão sofrendo mutações. Entre esses pensadores pode- se destacar Raghuram 
Rajan, professor de um dos mais importantes centros de estudos e pesquisas, na área de economia, 
a Universidade de Chicago. Rajan aponta, conforme se pode depreender da leitura de seu livro 
“O Terceiro Pilar”, que a humanidade está no limiar de uma nova era, consequente do que já está 
sendo chamado de “Revolução Digital”.

Essa nova “revolução” deverá ter implicações diretas sobre a atual estrutura econômica e, pode- 
se esperar, exigirá que os países que pretendam se manter na vanguarda, venham a dedicar uma 
atenção especial às áreas de ciência e de tecnologia, emergindo aqui a RMCT como um importante 
elemento da cadeia de Ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Deve- se, neste ponto, 
observar que a área de ciência e tecnologia, de forma geral, vem recebendo, tradicionalmente, um 
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grande estímulo da atividade militar, em vista das características particulares desse tipo de atividade e dos 
benefícios que esse desenvolvimento pode trazer em sua aplicação militar.

Nesta edição, a Revista Militar de Ciência e Tecnologia ganha destaque os 50 (cinquenta) anos da 
Pós-Graduação no Instituto. O Programa de Pós-Graduação em Química e em Ciência dos Materiais 
(PPG) do IME foi criado em 1969. O funcionamento dos cursos de Pós-graduação do IME é coordenado 
pela Subdivisão de Pós-graduação (SD/1), setor equivalente a Pró-Reitoria de Pós-graduação de uma 
Instituição Federal de Ensino Superior (IFES). Hoje, o IME oferece cursos de pós-graduação “stricto 
sensu” - mestrado ou doutorado nas áreas de Química, de Ciências dos Materiais e da Engenharia de 
Defesa - a militares e civis de ambos os sexos, brasileiros e estrangeiros. A celebração coincide com a 
comemoração do Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos.
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