
Editorial

Materials Research- Revista Ibero-Americana de Materiais
Criteriosa, mas justa e educativa

A Materials Research (ex-Revista Brasileira de Mate-
riais) internacionalizou-se, denominando-se agora Revista
Ibero-Americana de Materiais. O objetivo da revista é
demonstrar a qualidade da pesquisa nacional e ibero-ameri-
cana na área de materiais e propagá-la internacionalmente.

A partir deste quarto ano de existência, contaremos com
um novo Editor Adjunto, o professor Luis Antonio Pessan,
indicado pela ABPol para substituir o professor Ailton de
Souza Gomes. Portanto, damos a boas-vindas ao Dr. Pessan
e agradecemos ao Dr. Gomes pela colaboração nos três
primeiros anos da revista.

A visibilidade da MR tem aumentado significativa-
mente apos a inserção da versão eletrônica da revista no
Scielo. As estatísticas daquela instituição, disponíveis no
site www.scielo.br/mr, demonstram que 6 artigos publi-
cados na MR foram acessados mais de 50 vezes cada um!

A MR foi objeto de intensa divulgação e debate no 14°
CBECIMAT, realizado em dezembro p.p. Efetuamos uma
proveitosa reunião, com a presença de vários membros do
corpo editorial e com representantes das Associações fun-
dadoras da revista, que culminou com a oferta da ABM de
apoiar o custeio de uma assistente editorial, assim como
cobrir os custos de publicação de um número por ano.
Contamos ainda com a promessa dos organizadores do
próximo CBECIMAT, a ser realizado em Natal-RN, em
2002, de subsidiar a revista por um ano com o saldo daquele
congresso.

Os organizadores do 14° CBECIMAT confirmaram o
repasse à MR do eventual saldo (o balanço ainda não foi
fechado) e de encaminhar pedido a Fapesp para financiar
os trabalhos apresentados por autores paulistas e que forem
aprovados para publicação (conforme decidido pela
Assembléia de criação da revista no 12° CBECIMAT, em
1996). Dos 850 trabalhos submetidos ao 14° CBECIMAT,
84 foram submetidos à MR e já estão sendo julgados por 2
assessores ad-hoc cada um. Os trabalhos aprovados por
nossa assessoria e pelo corpo editorial serão publicados de
modo contínuo, ao longo deste ano, a partir do próximo
número.

Já negociamos números temáticos da MR com os orga-
nizadores do Congresso Latino-Americano de Mecânica de
Fratura, realizado em Buenos Aires no final do ano passado,

e com o Prof. Wander Vasconcelos - membro do nosso
corpo editorial e organizador do segundo Simpósio
Brasileiro de Estruturologia, a ser realizado em setembro
p.f. Portanto, essa rica carteira de trabalhos, que também
compreende 25 artigos anteriormente submetidos à MR e
os que continuam chegando em fluxo contínuo, certamente
abastecerá e garantirá a qualidade e regularidade da revista
neste ano.

Vários leitores, autores e assinantes têm questionado
sobre as constantes mudanças da cor das capas da revista.
Após a edição inaugural com capa azul em 1998, laranja
em 1999 e lilás em 2000, a cor de capa escolhida para 2001
é verde. Essa estratégia facilita o arquivamento e posterior
triagem anual da revista nas bibliotecas particulares ou
públicas.

Os recursos para a editoração, produção e impressão
deste décimo número da MR foram provenientes da
FAPESP (aos autores vinculados a instituições paulistas) e
da renda de assinaturas. Tais recursos associados aos (pro-
váveis) repasses pelos organizadores do 14° CBECIMAT,
pela ABM e pelo CNPq (pedido de auxílio já encaminhado)
darão a tão almejada tranqüilidade financeira aos editores.

Agradecemos ao Departamento de Engenharia de Ma-
teriais - DEMA/UFSCar pelo auxílio com as despesas de
correio, fax e telefone e ao NIT/ UFSCar pela criação e
manutenção da home-page da MR. Agradecemos também
ao Laboratório de Materiais Vítreos da UFSCar e ao Editor
Adjunto, Prof. Fernando Rizzo da PUC-RJ pelo auxílio na
manutenção da assistente editorial da MR ao longo do ano
passado. As secretarias da ABC, ABPol e ABM têm con-
tribuído com divulgação e gerenciamento das assinaturas e
dos recursos financeiros da revista.

Em resumo, após três anos de intensa dedicação (e
alguma ansiedade) a carteira de artigos finalmente está
repleta e as perspectivas de financiamento são excelentes.
Resta trabalhar com inteligência e objetividade para a de-
finitiva consolidação da MR.
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