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Carta do Editor
O número 4 significa sempre o término de mais um ano de

trabalho, e motivo de orgulho do trabalho de divulgação da ciência
que a REM, ao longo dos seus quase 72 anos, vem realizando.

Ainda esse mês, a REM colocará, para seus assinantes e leito-
res, o novo site do SEER, mais amigável quanto a navegação on-
line, e, além dos artigos, o site estará aberto à veiculação de notíci-
as, etc.

A REM participou do XI Encontro Nacional de Editores Cientí-
ficos, patrocinado pela Associação Brasileira dos Editores Científi-
cos (ABRC). O tema principal do encontro foi o “Acesso Aberto -
Open Access” e “Indexação de Periódicos Científicos”.

O “Movimento do Livre Acesso”, “Open Access”, apregoa o
direito da comunidade em ter acesso on-line, gratuito e sem restri-
ções aos resultados de pesquisas. Esse movimento, aliado à iniciati-
va dos arquivos abertos, tem feito surgir uma ampla gama de recursos
tecnológicos, de uso público e fonte aberta, para se disponibilizarem
conteúdos diversos. A REM, que, desde 2001, permite pelo Scielo
esse acesso livre aos seus artigos completos, se prepara para o lan-
çamento on-line em inglês, e, para que isso aconteça, os custos de
mão-de-obra já estão sendo realizados.

A indexação dos periódicos é outra meta que a REM vem bus-
cando, e esse é um dos motivos de adotarmos a versão on-line em
inglês.

Nosso trabalho, em 2007, se completou com o apoio de órgãos
financiadores (CNPq, CAPES e Fundação Gorceix), bem como com
o apoio de empresas do setor mineral (CBCA, CBMM, CVRD,
DEFLOR, FIEMG, GEOSOL, MINASLIGAS, TECNOMETAL,
USIMINAS, V & M do BRASIL E VOTORANTIM METAIS).

A tudo isso somamos a equipe da própria REM, nossos presta-
dores de serviços, mais, ainda, os autores, leitores, etc.

Mas não poderíamos deixar em branco o 10º aniversário do
Scielo, entidade que já se tornou sinônimo de qualidade e credibilida-
de para os periódicos nacionais que essa livraria eletrônica abriga.

Finalmente, a REM dá mais um passo em sua organização, no-
meando dois professores da USP para o cargo de editores na seção
de Metalurgia & Materiais: Jorge Tenório e Denise Espinosa. Des-
de já agradecemos o apoio desses pesquisadores, que vêem colabo-
rar em nossa publicação.

Um Feliz 2008.

Prof. Jório Coelho
Editor

REM - Revista Escola de Minas

Afiliada à: Associação Brasileira de Editores Científicos

www.scielo.br

A REM está indexada no Scielo


