
 
O Simpósio Matéria Chega à 10

a
 Versão 

 

O Simpósio Matéria foi criado por um grupo de cientistas latino-americanos 

atuantes na Rede Latino-Americana de Materiais, também responsáveis pela Revista 

Matéria e pela Escola Itinerante de Materiais. A sua seqüência de realizações inclui: I – 

1996, Bariloche; II – 1997, Montevidéu; III – 1998, Caracas; IV – 2000, Rio de Janeiro; 

V – 2001, México; VI – 2002, Santiago; VII – 2003, Bariloche; VIII – 2004, Arequipa; 

IX – 2005, Cartagena e X – 2007, Morélia, cuja página está disponível em: 

http://132.248.12.175/materia2007/index.htm.  Durante esses anos foi observado um 

aumento significativo da disponibilidade de financiamento à pesquisa e da conseqüente 

atividade científica na área em alguns dos países membros, assim como um estímulo ao 

trabalho na pós-graduação e ao intercâmbio científico cooperativo em outros. Houve 

também um aumento considerável no número de artigos apresentados em cada uma das 

versões do simpósio. 

Entretanto, uma das observações mais marcantes refere-se à atuação da Revista 

Matéria neste período. Nas versões iniciais do Simpósio Matéria, a revista era 

dependente dos artigos nele apresentados para compor o seu acervo anual de publicação. 

Hoje a revista mantém um fluxo contínuo e crescente de artigos a ela submetidos 

diretamente pelos membros da comunidade latino-americana de engenharia e ciência 

dos materiais, assim como de outros congressos da área, os quais passaram a oferecer à 

revista uma seleção dos seus melhores artigos para se submeter ao seu processo de 

revisão por pares e publicação. Desta forma, cresceram e estabilizaram-se no ambiente 

científico Latino-Americano o Simpósio Matéria e a Revista Matéria, demonstrações 

claras de sucesso do tímido esforço empreendido há pouco mais de uma década, para o 

qual se deseja uma atuação perene na região. A sua participação pessoal no simpósio e 

na revista, através de apresentação e publicação de artigos referentes a sua produção 

científica é muito bem vinda e importante garantia de continuidade destas ações. 

 

Cordialmente, 

 

Paulo Emílio V. de Miranda 

Editor-Chefe 
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