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Vários artigos da revista Nature de 20 de feve-
reiro de 2003 tratam de questões polêmicas, tais
como bioterrorismo e segurança. O editorial con-
tém uma declaração de editores de periódicos de
que hoje os cientistas não podem mais se dedicar,
exclusivamente, à procura do conhecimento sem
reconhecer a sua responsabilidade social. Afirma
ainda que a integridade do processo científico re-
quer publicação de artigos originais (que levem
ao avanço do conhecimento) em revistas que pri-
vilegiem a análise por pares e em detalhe sufici-
ente para permitir a reprodução da descoberta. Esta
política tem sido seguida pela Mat. Res.!

É com satisfação que publicamos mais um rico
e volumoso exemplar. Trata-se de número especi-
al com vários artigos selecionados do  I Encontro
Mineiro de Materiais, realizado em Ouro Preto,
em Novembro de 2001. Agradecemos aos profes-
sores Antonio Claret Sabioni e Wander Luiz Vas-
concelos, organizadores do encontro, pela inesti-
mável colaboração na análise e triagem desses
artigos. Neste mesmo número publicamos outros
artigos escolhidos dentre os submetidos em fluxo
contínuo.

Os recursos para a produção e impressão deste
décimo-nono número da Mat. Res. foram cobertos
pela ABM. Além disso, essa mesma associação
-fundadora da Mat. Res.- tem arcado com a manu-

tenção da assistente editorial. Nesta oportunidade
enviamos nossos sinceros agradecimentos à dire-
toria daquela instituição pela confiança e apoio.

Para a editoração eletrônica foram utilizados
recursos provenientes da FAPESP (para autores
vinculados a instituições paulistas). Agradecemos
também ao auxílio financeiro do Departamento
de Engenharia de Materiais - DEMa/UFSCar para
as despesas de correio, do LaMaV/UFSCar para
as despesas com fax e telefone; e do NIT/UFSCar
pela criação e manutenção da home-page.  As se-
cretarias da ABC, ABPol e ABM têm nos auxilia-
do na divulgação e no gerenciamento das assina-
turas e dos recursos financeiros.

Estão em fase final de seleção os trabalhos que
comporão um número temático da Mat. Res. so-
bre o I Encontro da SBPMat realizado no Rio de
Janeiro, em julho de 2002. A atual carteira - apro-
ximadamente 250 artigos - resultantes do XV
CBECIMAT, realizado em Natal, em novembro
de 2002, e dos trabalhos submetidos continuamen-
te certamente garantirá a regularidade da revista
neste e no próximo ano.

Cordialmente,
Edgar Dutra Zanotto
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