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EDITORIAL
PUBLICAÇÃO CIENTIFICA NA CONTEMPORANEIDADE : NOVOS
DESAFIOS
Manifestamos nossos agradecimentos à Profª Roseni Rosângela de
Sena pelos esforços empreendidos para criação, desenvolvimento e
consolidação da Revista Mineira de Enfermagem nestes 06 anos em que atuou
como Editora Geral. É possível avaliar e constatar a complexidade e o valor do
seu trabalho. À Professora Roseni o nosso reconhecimento pelo seu trabalho.
Na perspectiva de ampliar o processo de consolidação da REME
no cenário da difusão da produção científica da enfermagem nacional e
internacional é que estamos trabalhando em um projeto de reestruturação da
Revista, e esforçando-nos para manter e expandir as atuais parcerias que têm
uma expressiva relevância nesse cenário de (re)construção.
A Revista será reestruturada de modo a viabilizar uma melhor
classificação no QUALIS/CAPES ENFERMAGEM e indexação em bases de
dados de relevância. Para tanto, iniciamos um processo de repactuação com
os diferentes parceiros: Escolas de Enfermagem de Minas Gerais que aderiram
ao Termo de Cooperação, COOPMED – Cooperativa e Editora Médica,
Biblioteca Baeta Vianna e o COREN-MG – Conselho Regional de Enfermagem
de Minas Gerais, mais recentemente, com o apoio à produção e distribuição
dos dois números relativos aos anos 2001 e 2002, o que permitiu avanços
significativos na regularização da periodicidade da REME. Além disso, estamos
em processo de discussão para trazermos a ABEn-MG –Associação Brasileira
de Enfermagem – Seção Minas Gerais – para participar desse novo projeto da
Revista. Urgente também se faz a diversificação de fontes de financiamento e,
para tal, envidaremos esforços em buscar a participação dos órgãos de
financiamento e gestão da pesquisa em Minas Gerais e no Brasil, bem como a
ampliação do número de assinantes.
Para realizar a reestruturação pretendida foi criada uma Comissão
para propor, em um prazo de 90 dias, um novo projeto editorial para a Revista,
o qual deverá tratar da linha editorial e da redefinição do corpo editorial, bem
como dos aspectos administrativos que se relacionam à difusão do
conhecimento em Saúde e na Enfermagem.
Nessa perspectiva uma decisão importante, já tomada, foi a
alteração da periodicidade da Revista. Estamos assumindo, neste número, o
compromisso de editar a REME trimestralmente, a partir de Dezembro de 2003.
No entanto, sabemos que cumprir este compromisso implica, além da garantia
de recursos financeiros e de processos ágeis de comunicação, a realização de
um grande esforço institucional das Escolas de Enfermagem de Minas Gerais
que se mantiverem efetivamente envolvidas nesse processo, tanto quanto do
esforço de todos os parceiros já integrados nesse trabalho, dos membros do
Corpo Editorial, do Colegiado de Pós-Graduação da EEUFMG como um
parceiro essencial e, fundamentalmente, da confiança dos pesquisadores em
saúde e enfermagem em encaminharem suas produções à Revista que
atualmente passou a ter um espaço físico específico para a secretaria e um
novo endereço eletrônico, a fim de agilizar o processo de trabalho.
É com satisfação que, no ano em que a Escola de Enfermagem da
Universidade Federal de Minas Gerais comemora os seus 70 anos de
existência, constatamos o firme propósito desta Instituição em continuar
ousando, com responsabilidade e ética, no desenvolvimento de projetos que, a
exemplo da reestruturação da REME, continuarão a reafirmar sua relevância e
seu espaço nos cenários Nacional e Internacional da profissão. Este é, sem
dúvida, um momento muito especial na história desta Escola em que, valendonos do aprendizado obtido pelas experiências do passado, vivemos um
presente rico em realizações que, inequivocamente, marcarão um tempo de
construção de um futuro brilhante para a Enfermagem Brasileira.
Desse modo, conclamamos a todos que participem com otimismo
deste momento histórico da REME e da EEUFMG, pois somente com o
trabalho coletivo alcançaremos as metas propostas e teceremos mais um
momento especial na história desta Instituição, assim como das demais Escolas
e Cursos de Enfermagem de Minas Gerais.
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