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Carta do Editor

O novo site da REM já entrou no ar. Embora em fase de
ajustes, percebemos que os primeiros usuários não apresentaram
dificuldades para enviar seus trabalhos. Esse novo recurso permite
prever um crescimento espetacular da nossa publicação e um
relacionamento mais estreito com os autores, que sempre terão
oportunidade de conhecer os trâmites aos quais os artigos estão
sujeitos. Esses fatores aumentarão a agilidade na análise dos artigos,
um ponto a mais na busca da excelência que a REM vem perseguindo
a cada ano.

Embora isso nos estimule, ainda há barreiras a atravessar,
tais como a pontuação junto a CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que, por motivo
que desconhecemos, cadastrou a REM com diversos nomes, nos
incluindo até como sendo um periódico da área agrária. Já contatamos
o referido órgão para que efetue essa correção. No entanto é bom
lembrar que, na classificação do site da QUALIS, a REM surge como
Nacional A e Multidisciplinar.

Para que não haja problemas, os autores devem citar a revista
como ela é cadastrada no ISSN: REM. Revista Escola de Minas,
cadastro este que deve ser utilizado toda a vez que atualizarem seus
currículos nas diversas bases onde estejam cadastrados.

Finalmente, lembramos aos nossos leitores que, de 20 a 23
de setembro desse ano, serão realizados o XI Congresso Brasileiro
de Mineração e a XI Exposição Brasileira de Mineração, com
patrocínio do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). Trata-se
do maior evento da mineração brasileira. Ano passado, por exemplo,
cerca de 35 mil pessoas visitaram os stands da exposição.

Prof. Jório Coelho
Editor
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