Editorial

BALANÇO E PERSPECTIVAS
Nosso balanço é positivo. A Revista Mineira de Enfermagem iniciou seu
processo de reestruturação em 2003 estabelecendo como metas para o
ano de 2004 a mudança na periodicidade, de semestral para trimestral, um
novo projeto gráfico, a recomposição do seu Conselho Editorial e dos
Editores Associados e, ainda, a repactuação com os parceiros da época de
sua criação e a inclusão de novos, com destaque para as Escolas e Cursos
de Enfermagem do Estado de Minas Gerais. A Revista ganhou qualidade
editorial e quadruplicou o número de artigos recebidos para análise, o
que expressa sua repercussão nacional. Importante se faz ressaltar outro
resultado deste esforço, a ampliação do número de assinantes e de permuta
com outras revistas. O Conselho Editorial foi ampliado com participações
de consultores de expressão nacional e internacional e também
representativos das diversas áreas de conhecimento em saúde e em
enfermagem. No campo administrativo e financeiro, a REME teve um novo
Regimento aprovado e instalou seu Conselho Deliberativo. As fontes de
financiamento foram diversificadas, com destaque para o apoio da Escola
de Enfermagem da UFMG e das Escolas/Cursos de Enfermagem parceiras
no Estado de Minas Gerais, e dos demais parceiros, a saber: Pró-Reitoria
de Pesquisa da UFMG, Diretoria de Divulgação e Comunicação da UFMG,
ABEn-MG e COREn-MG. A Revista atualmente está indexada na LILACS
e no BDENF, disponível eletronicamente na WEB ENFERMAGEM UFMG
e no Portal Periódicos CAPES e foi classificada no QUALIS CAPES como
Nacional “B”. Neste cenário de transformação rumo à excelência, a Revista
está estabelecendo novas metas para o ano de 2005: elaboração e
implantação de um Plano de Indexação com ações de curto, médio e longo
prazo; instalação de um software para gestão da Revista, intercâmbio com
as demais revistas nacionais da área de enfermagem; realização de um
curso sobre avaliação de trabalhos científicos para consultores da REME e
ainda, a busca de novas fontes de financiamento. Conclamamos, portanto,
todos os colaboradores a continuarem apoiando esse movimento e
aproveitamos para convidar pesquisadores a submeterem sua produção
científica a análise.
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