
123REM: R. Esc. Minas, Ouro Preto, 62(2), abr. jun. 2009

Carta do Editor
O apoio da Fundação Gorceix à REM tem sido de fundamental

importância nesse momento de crise, para a manutenção de nossa

publicação, tendo em vista o corte de despesas que muitas empresas

fizeram na área de publicidade.

Mas, apesar dos problemas, torna-se alvissareira a notícia do

aumento de 56% da produção científica brasileira de 2007 a 2008

(ver a informação completa nas Notícias da REM) e, segundo o

presidente da Academia Brasileira de Ciências, Jacob Palis, esse

fato reflete o aumento do fomento à pesquisa no país. A nota fala,

ainda, que o maior número de citações está na área de matemática.

Mas é bom lembrar que o número de profissionais dessa área,

bem como de direito, medicina e outros pode influenciar essa afir-

mação. Basta lembrar do pequeno número de escolas para minera-

ção existentes no Brasil, para ver que uma afirmativa como essa

falseia a realidade e que, talvez, uma análise fatorial, levando-se em

conta alguns dados como número de escolas, profissionais, etc, po-

deria se aproximar mais da realidade.

Embora tendo que comemorar o avanço brasileiro, é de se la-

mentarem algumas decisões tomadas por comissões que assesso-

ram o CNPq.

A Comissão Permanente de Avaliação de Recursos - COPAR

ainda não analisou o pedido de reconsideração da REM, feito em

22/12/2008, referente ao Edital 58/2008 de Editoração e Publicação

de Periódicos Científicos. A COPAR recusou o pedido sob a seguin-

te alegação: “O proponente não tem título de Doutor ou equiva-

lente, não atendendo ao requisito 2.1.1, letra a. Endereço ele-

trônico não tem mecanismo de busca. O sistema de procura por

títulos do SciELO não localizou dados indexados sobre a revis-

ta.” A COPAR demonstrou desconhecimentos que a REM está,

desde de 2001, no SciELO (informação que acompanhou o pedido

de auxílio), e que o editor foi bolsista do CNPq em 1981 e 82, quando

fez seu Doutorado na Escola de Geologia de Nancy, França.

Temos a certeza de que, nesse ano, o Auxílio Editoração não

será concedido à REM, mas é lamentável que uma comissão, depois

de sete meses, ainda não tenha analisado o pedido de reconsidera-

ção da REM, mas temos a certeza de que colaboramos, em muito,

com o aumento da divulgação da ciência brasileira.

Atenciosamente,

Prof. Jório Coelho

Editor
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