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Criteriosa, mas justa e educativa!

 Temos divulgado repetidamente que a política editorial da MR é pautada  por análise criteriosa, mas justa e
educativa.

Criteriosa porque todos os artigos são analisados por dois consultores  e por um membro do conselho
editorial. Em cada artigo submetido, os seguintes  pontos são verificados individualmente, por cada asses-
sor: a clareza do  abstract; as justificativas e relevância do problema; a originalidade dos  métodos
empregados ou dos resultados obtidos; a abrangência da revisão  da literatura e a inserção do problema no
estado-da-arte; a descrição dos  cálculos, análises estatísticas ou experimentos efetuados; a apresentação
inequívoca de dados e figuras, a quantificação dos erros, a qualidade da  discussão, a organização e
apresentação geral e a qualidade gramatical  e ortográfica;

Justa e educativa, porque os assessores são instruídos para emitir pareceres  circunstanciados,
apontando claramente as dúvidas e incorreções, com o  objetivo de melhorar a qualidade dos artigos. Os
editores, por sua vez,  incentivam respostas dos autores às críticas da assessoria, tantas vezes  quanto eles
acharam conveniente e necessário para esclarecimento das dúvidas.
 Fomos informados que o Comitê Assessor de Materiais do CNPq considera os  artigos publicados na
MR com pontuação equivalente a de artigos publicados  em revistas indexadas pelo ISI. Esse fato espelha
a qualidade da MR e deverá  encorajar os pesquisadores da área de materiais a submeterem mais artigos  à
revista.

Já temos conhecimento de que o saldo do último CBECIMAT foi positivo e  estamos aguardando o
repasse de parte do mesmo para a MR (conforme foi  decidido na Assembléia de criação da revista no XII
CBECIMAT, em 1996).  Dos 1.100 trabalhos submetidos ao XIV CBECIMAT, 84 foram submetidos à
MR  e estão sendo julgados. Os trabalhos aprovados estarão sendo publicados  continuamente ao longo
deste ano e há vários neste número da MR.

Já negociamos a edição de números temáticos da MR com os organizadores  do congresso latino-
americano de mecânica de fratura, realizado em Buenos  Aires e com o Prof. Wander Vasconcelos –
membro do nosso corpo editorial  e organizador do segundo Simpósio Brasileiro de Estruturologia (II
SBE),  a ser realizado em setembro p.f. Portanto, essa rica carteira de trabalhos,  somada aos restantes de
2000 e a 20 trabalhos já submetidos em 2001 (aproximadamente  1 artigo/semana), certamente abastecerá
e garantirá a qualidade e regularidade  da revista neste e até no próximo ano.

 Os recursos para a editoração, produção e impressão deste décimo-primeiro  número da MR foram
provenientes da FAPESP (para os autores vinculados a  instituições paulistas) e, provavelmente, do CNPq
(pedido ainda em julgamento).  Tais recursos, associados aos futuros repasses do CBECIMAT e da ABM
(que  financiará um número por ano) deram, após quase quatro anos, tranqüilidade  financeira aos editores.

 Com a carteira de artigos repleta e o financiamento equacionado (ao menos  por algum tempo) o que falta
para consolidar definitivamente a revista?

 Além da almejada indexação pelo ISI, nesta altura é óbvio que o número  de assinantes é insatisfatório;



ainda não conseguimos ultrapassar a barreira  de aproximadamente uma centena deles. Na realidade há
mais de cem leitores,  pois algumas bibliotecas assinam a MR e a versão eletrônica – no SCIELO  –
certamente atinge outro público. Assim mesmo, é necessário reconhecer  que não se justifica o esforço e as
enormes despesas para imprimir apenas  cem exemplares da revista. Já temos algumas propostas, mas
gostaríamos  de ouvir os prezados assinantes e os membros do corpo editorial sobre maneiras  pragmáticas
e razoáveis de resolver definitivamente este problema.

Agradecemos ao Departamento de Engenharia de Materiais- DEMa-UFSCar pelo  auxílio para as
despesas de correio, ao LaMaV-UFSCar pelo pagamento das  despesas com fax e telefone; e ao NIT/
UFSCar pela criação e manutenção  da home-page. Agradecemos também a ABM pela manutenção da
assistente editorial.  As secretarias da ABC, ABPol e ABM têm nos auxiliado na divulgação e no
gerenciamento das assinaturas e dos recursos financeiros.

 Cordialmente,
 Edgar Dutra Zanotto

 Editor Principal


