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1. Revistas
As questões relacionadas com revistas e, em particular, o boicote à Elsevier, continuam a ser discutidas
no seio da comunidade matemática internacional. Alguns exemplos de textos publicados nos últimos
meses sobre este assunto são
1. editorial no IMU-Net 54 (ver ponto 3 abaixo)
2. a posição tomada pela IMU sobre os rankings (ponto 2 no IMU-Net 54),
3. artigo de Rob Kirby Whither Journals? nas Notices da AMS de Outubro de 2012
(http://www.ams.org/notices/201209/rtx120901272p.pdf)
4. artigo de D.N. Arnold e H. Cohn que irá ser publicado nas Notices da AMS e que pode ser visto
em http://arxiv.org/abs/1204.1351.
5. artigo de T. Gowers sobre uma iniciativa da Cambridge University Press: A new open-access
venture from Cambridge University Press (http://gowers.wordpress.com/2012/07/02/a-newopen-access-venture-from-cambridge-university-press/).
2. Portugaliae Mathematica e REVSTAT
Após vários anos de negociações, a revista Portugaliae Mathematica da Sociedade Portuguesa de
Matemática
editada
pela
European
Mathematical
Society
(http://www.emsph.org/journals/journal.php?jrn=pm) entrou para a lista de revistas indexadas na base de dados ISI na
edição de 2011. Ocupa a posição 253 num total de 289 revistas na categoria de Matemática, com um
factor de impacto de 0.3 e um tempo de vida médio de citações superior a 10 anos.
Relembramos que outra revista também editada em Portugal pelo Insituto Nacional de Estatística e que
está no ISI desde 2010 é a REVSTAT-Statistical Journal (http://www.ine.pt/revstat/inicio.html), a qual
teve um factor de impacto em 2011 de 0.125, ocupando a posição 114 em 116 e também com um
tempo de vida médio superior a 10 anos.
Independentemente de considerações métricas, cabe à comunidade matemática portuguesa contribuir
para garantir a qualidade destas revistas.
3. IMU-Net 54
Está disponível online em http://www.mathunion.org/imu-net/archive/2012/imu-net-054/ o número 54
do IMI-Net de Julho de 2012:
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