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O início de um novo ano é sempre um bom momento, pois se comemora mais 
um ano da REM: 76 anos, fruto da dedicação de toda equipe.  

O editorial do número 1 da REM advertia: “É mais uma tentativa de realização 
de um sonho acadêmico em Ouro Preto”. O primeiro passo, para que isso aconteces-
se, foi torná-la uma publicação nacional e prepará-la para a internacionalidade.

Isso vem ao encontro daqueles que criaram a REM, que, ainda no número 1,  
escreveram: “Foi preocupação  constante de todas as gerações que passaram pela 
‘Casa de Gorceix’, uma publicação que lhe facilitasse o contato com o mundo técnico 
e científico”. 

O ano de 2012 será de mudanças na REM: obrigatoriedade de artigos em língua 
inglesa. Também estão projetadas a publicação dos quatro números, a de um número 
especial sobre inoxidável e a do segundo número do Suplemento Especial. 

Nossos agradecimentos a todos que nos apoiam.

Prof. Jório Coelho 
Editor

The beginning of a new year is always a good moment and this year is no 
exception, since we celebrate one more year of REM’s existence; 76 years reflecting the 
dedication of the whole team and our readers. 

REM’s very first editorial stated: “It is one more academic venture towards the 
fulfillment Ouro Preto’s dream.” This was the first step toward becoming a national 
publication, which in turn, and in keeping up with trends, has now led to it becoming 
an international magazine. 

This development is in compliance with those who created REM and expressed 
their goal for the magazine in their first issue. They wrote: “It has been the constant 
preoccupation that for all who pass within the ‘House of Gorceix’ (the founder of 
the School of Mines of Ouro Preto), there will be access to a publication that would 
facilitate contact with the technical and scientific world.” 

The year 2012 will be a year of changes at REM: First of all, articles will now 
be presented in English; and then, besides the usual four issues, there will be a special 
issue on Stainless Steel and emission of our Special Supplement for the second year.

Our thanks to all who have give support to our venture.

Prof. Jório Coelho 
Publisher
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