Editorial

Um cenário de transformações rumo à excelência
Ao longo dos últimos três anos a REME – publicação da Escola de Enfermagem da UFMG em
parceria com Escolas e Cursos de Graduação em Enfermagem de Minas Gerais - tem passado
por um gradual processo de consolidação e de reestruturação muito bem sucedido, que tem
sido compartilhado com um número crescente de assinantes e de autores que nos têm
enviado seus artigos para análise pelo Conselho Editorial.
Assim, é com imensa satisfação que, a partir deste número, disponibilizamos à comunidade
acadêmica e à sociedade em geral, uma Revista totalmente reestruturada nos âmbitos
administrativo, de conteúdo e forma, de modo a atender às exigências impostas pela
contemporaneidade aos periódicos que desejem se caracterizar pela excelência e manutenção
de sua periodicidade e pela consolidação do respaldo obtido nos meios acadêmico e científico,
contribuindo para a disseminação do conhecimento de forma responsável e crítica.
Dentre as modificações realizadas na Revista destacamos a periodicidade trimestral agora
concretizada, o novo projeto gráfico gentilmente elaborado pela Diretoria de Divulgação e
Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, numa parceria que tem sido
considerada fundamental para a REME, a reafirmação das parcerias com as Escolas de
Graduação do nosso Estado e as novas parcerias estabelecidas que têm possibilitado a
manutenção financeira e a evolução da qualidade da nossa Revista, a exemplo das parcerias
firmadas com a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, o Colegiado de Pós-Graduação da EEUFMG
e do Projeto Veredas de Minas, cujas participações têm sido de vital importância para
efetivarmos o alcance das metas estabelecidas para a REME.
É preciso lembrar, no entanto, que para o desenvolvimento ininterrupto desta publicação
científica e para a obtenção do conceito A nacional ou internacional no Qualis Capes
Enfermagem, outros importantes passos ainda precisam ser dados e mantidos quanto aos
seguintes aspectos: alcançar um número cada vez mais expressivo de assinantes; conseguir
que a Revista seja registrada e disponibilizada em todas as bibliotecas da área da saúde e de
áreas correlatas e que os artigos publicados na REME sejam referenciados em trabalhos
científicos de outros periódicos, dissertações e teses.
Enfim, nesse processo de evolução, precisamos continuar contando com a imprescindível
participação e com o envolvimento de todos os estudantes, enfermeiros, docentes e
pesquisadores da Enfermagem e de áreas afins, enviando-nos sua produção científica para
análise , o que os tornará co-partícipes desse momento tão relevante e significativo por que
passa a Revista Mineira de Enfermagem.
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