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Materials Research - Revista Ibero-americana de Materiais
Criteriosa, justa e educativa!

É com satisfação que anunciamos que este número da
Mat. Res. inclui 15 artigos selecionados de nossa carteira
regular e 5 artigos escolhidos dentre os que foram
apresentados no Simpósio sobre biomateriais, realizado
durante o II Encontro da SBPMat, sociedade parceira da
Mat. Res., no Rio de Janeiro, em Outubro de 2003. Na
análise dos artigos sobre biomateriais contamos com o
auxílio de um editor especialmente convidado – professor
Marcos Farina da UFRJ.

Para o próximo ano estamos programando a publicação
de um número temático sobre Powder Technology (editores
convidados José C. Bressiani, Aluisio N. Klein e Francisco
Ambrósio Filho), assim como uma edição especial de artigos
selecionados do congresso da ABM, realizado em julho de
2004 (editor convidado Fernando Rizzo), quando essa
associação fundadora da Mat. Res. completou respeitáveis
60 anos! Alem disso, a exemplo de edições anteriores,
deveremos receber uma boa quantidade de artigos do
CBECIMAT, que será realizado em Porto Alegre, em
dezembro deste ano. Somada aos inúmeros artigos
submetidos regularmente à revista, essa expressiva carteira
é similar à dos mais renomados periódicos da área de ciência
e engenharia de materiais e permite uma criteriosa seleção
de trabalhos.

A seguir reproduzimos o parecer recebido da FAPESP
sobre relatório encaminhado pelo Editor Adjunto José Carlos
Bressiani: “A Revista Materials Research, em suas
publicações científicas tem a marca da seriedade e empenho

na escolha dos artigos mais relevantes quanto ao nível e ao
seu caráter inédito. Por outro lado, coloca o país numa
posição privilegiada com relação à divulgação do
conhecimento básico em materiais nas suas diferentes
vertentes. Esta série de artigos foi bem revisada e houve
um cuidado especial na confecção das revistas. Analisando
a evolução desta revista observa-se uma curva ascendente,
possibilitando uma rápida e merecida projeção no meio
editorial científico mundial. Deve-se ressaltar que a equipe
técnica editorial está de parabéns pelo zelo e competência
na condução deste trabalho.”

Os recursos para este vigésimo quinto número da
Mat.Res. foram provenientes da ABM a qual agradecemos.
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, telefone e parte do custeio da assistente
editorial; e do NIT/ UFSCar pela criação e manutenção da
home-page. A ABM tem contribuído com parte substancial
do custeio da assistente editorial. As secretarias da ABC,
ABPol e ABM têm nos auxiliado na divulgação e no
gerenciamento das assinaturas e dos recursos financeiros.

Cordialmente
Edgar Dutra Zanotto
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