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Carta do Editor

Ao completar 67 anos, a REM prepara mudanças que
têm por objetivo consolidá-la como uma revista do mais alto
nível técnico-científico possível .

Temos a certeza de que entre as providências para
atingir esse objetivo estão a reformulação e a ampliação do
nosso quadro de consultores com profissionais de nível
internacional. Para tanto, foram criados os Editores Adjuntos,
que assumem total responsabilidade pelas decisões relativas
aos manuscritos.

Também a reestruturação do Conselho Editorial foi
iniciada, buscando compô-lo com pesquisadores nacionais e
internacionais, fortalecendo mais ainda nosso objetivo de
melhorar nossa publicação. Em breve todas as mudanças serão
sentidas pelos nossos assinantes e por aqueles que buscam na
REM o veículo certo para divulgar seus trabalhos.

Pedimos desculpas pois essas mudanças causarão
alguns atrasos na publicação de artigos, mas os autores sairão
ganhando com o fato de terem seu trabalho analisado pela
nova equipe de Conselheiros.

Embora a REM já tenha 67 anos de bons serviços
prestados à divulgação da ciência mineral, as comissões de
análise de concessão de apoio à editoração de instuições
financiadoras teimam em desconhecer nossa metodologia de
trabalho praticada na publicação dos artigos e, por isso,
estamos colocando nas instruções aos autores a política
editorial, pela qual a REM sempre se pautou, e que poderá
nortear os membros das comissões, para que não tenham essa
falsa impressão sobre a REM.

Finalizando, gostaria de lembrar a boa relação existente
entre a REM e a Escola de Minas/UFOP, que sempre a
abrigou, desde sua criação em 1936. Esse fato levou algumas
instituições (CAPES e outras) a julgarem que a REM fosse
uma publicação local da referida Escola, mas é bom lembrar
que ela sempre foi independente da UFOP e da própria Escola
de Minas.

Cordialmente,

Prof. Jório Coelho

Editor
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