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Carta do Editor
Pode-se dizer que, em 2009, a REM viajou num céu de brigadeiro, 

mesmo com a crise econômica que afetou alguns países e até o Brasil. 
Mantivemos nossos projetos, vivenciamos um crescimento em número 
de artigos e cremos que, em 2010, ela se prepara para duplicá-lo. Temos 
programado o mínimo de 25 a 30 artigos por número, visto que ainda 
não estamos programados para torná-la uma publicação bimensal.

Mas, nesse ano, estamos buscando todos os recursos possíveis, já 
tendo recebido o apoio fi nanceiro do CNPq e do Núcleo Inox. Em nossa 
política de doações voluntárias devemos ressaltar o apoio dos professores 
da UFOP via FAPEMIG e do Departamento de Engenharia de Minas e 
de Petróleo da USP. 

A REM recebeu dois convites para fazer parte de duas bases de 
dados e, em função das novas exigências da classifi cação dos periódicos 
feita pela CAPES, já enviamos nossos dados para esses indexadores, os 
quais já estão sendo analisados. As duas bases são: 
•  A Fonte Acadêmica, que é a base de dados da EBSCO Publishing. A 

EBSCO Publishing é a maior empresa fornecedora de bases de dados 
de publicações eletrônicas do mundo e a Fonte Acadêmica é o único 
recurso do gênero com conteúdo de publicações exclusivamente do 
Brasil e de Portugal.

•  A Redalyc, que é um projeto impulsionado pela Universidad 
Autónoma del Estado de México, que abriga 550 revistas de conteúdo 
científi co e mais de 115 mil artigos completos; e tem por objetivo 
dar visibilidade à produção científi ca da região ibero-americana.

Embora recente, a REM foi convidada para fazer parte do LUME. A 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está trabalhando, 
desde 2007, na organização Lume - Repositório Digital da UFRGS, e, 
para nós, é um prazer ver nascer mais um indexador brasileiro.

Para comemorar o seu 74º aniversário, a REM publica o número 
1 desse ano dedicado ao aço inoxidável. Assim, como já publicamos 
trabalhos de diversos eventos ligados à Sociedade Brasileira de Geo-
logia - MG, à Sociedade Brasileira de Geoquímica etc., estamos, pela 
segunda vez, prestigiando o Núcleo Inox. Entre os trabalhos apresentados 
29 foram escolhidos e analisados, tanto pelo INOX, como pela REM.

Finalmente, informamos que o número 2 desse ano será publicado 
mais cedo, em função da realização, em abril, de um evento relacionado 
ao cinqüentenário da Fundação Gorceix, entidade que se tornou o esteio 
maior da REM.

Atenciosamente,

Prof. Jório Coelho
Editor 
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