Chamamento de trabalhos científicos N° 01/2019
Revista Mineira de Recursos Hídricos
O INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM) divulga chamada para submissão
de artigos científicos, resenhas críticas de livros publicados e notas técnico-científicas,
todos inéditos, com vistas à sua publicação na Revista Mineira de Recursos Hídricos
(RMRH).
A RMRH tem o objetivo de conhecer e disseminar pesquisas científicas novas e
relevantes na área de gestão de recursos hídricos, bem como contribuir para o
aprimoramento contínuo da execução da Política Estadual de Recursos Hídricos, com
bases técnico-científicas, academicamente consolidadas.
Os trabalhos submetidos à RMRH serão artigos científicos, resenhas críticas de livros
publicados e notas técnico-científicas, todos inéditos, que discorram sobre os seguintes
temas relativos aos recursos hídricos: planejamento integrado dos recursos hídricos;
tecnologia e problemas sanitários de irrigação; águas subterrâneas e poços profundos;
hidrometeorologia; instrumentos econômicos relativos aos recursos hídricos; controle
de enchentes e de barragens; sedimentologia; gestão pública de recursos hídricos; usos
e reuso de recursos hídricos; aproveitamento hidrelétrico de recursos hídricos; direito e
normas relativas aos recursos hídricos; e temas correlatos.
A Revista tem periodicidade semestral, em formato eletrônico, com números publicados
nos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo disponibilizada no Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER).
A Revista tem fluxo contínuo de recebimento e o encaminhamento dos trabalhos
destinados a compor cada número do periódico deverá respeitar os seguintes prazos:
I – até 31 de janeiro para compor o número a ser publicado em junho do mesmo ano;
II – até 31 de julho para compor o número a ser publicado em dezembro do mesmo ano.
As orientações para os autores estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico:
<http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/347-revista-mineira-derecursos-hidricos>. Ressalta-se que pelo menos um dos autores dos trabalhos
submetidos à RMRH deverá possuir título de mestre.
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