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UNIMONTES CIENTÍFICA

CORTES NA CIÊNCIA E IMPACTO NA QUALIDADE DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

O ano de 2017 foi marcado por expressivos cortes
de recursos do governo federal em várias áreas dentre as
quais a de Ciências e Tecnologia. Em reportagem a BBC
Brasil, o professor Luiz Davidovich, físico da Universidade
Federal do Rio de Janeiro alertou sobre o “estado terminal”
da produção científica e “êxodo de cérebros” do Brasil devido a esses cortes. O valor do corte foi de 44% no orçamento
desta área de tão grande importância para as universidades
brasileiras. Tamanho impacto que a notícia a respeito do
corte repercutiu em jornais e periódicos internacionais, dentre os quais a revista Nature: “Brazilian scientists reeling as
federal funds slashed by nearly half” (https://www.nature.
com/news/brazilian-scientists-reeling-as-federal-funds-slashed-by-nearly-half-1.21766).
Neste ano foram relatados inúmeros escândalos
de corrupção no governo federal não nos deixando otimistas em relação aos investimentos nas universidades públicas para o ano de 2018, o que incluem não somente as
federais, mas também as estaduais como a Universidade
Estadual de Montes Claros, do qual a Revista Unimontes
Científica(RUC) está vinculada. Essa realidade já afetou e
afetará também os rumos das publicações científicas nestas
revistas. Ao analisarmos aqui os artigos que compõem essa
edição, pouquíssimos citaram terem sido fomentados por
órgãos oficiais do governo. Isso reflete a repercussão nesse
pequeno universo compreendido pelas submissões a Revista Unimontes Cientifica. Não somente a respeito dos cortes
de 2017, mas dificuldades dos docentes em realizar pesquisa
no Brasil por diversos fatores. Mesmo diante desse cenário
recebemos artigos de qualidade aprovados pelo corpo editorial da RUC. Parabenizamos a todos os pesquisadores que
mesmo diante da falta de incentivo não interromperam suas
pesquisas e prestigiaram a Revista Unimontes Científica
com seus artigos. Assim finalizamos este ano com 14 artigos compondo o volume 19 (2) de 2017.

Boa leitura a todos!
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