Editorial
TÍTULO: RVq: Uma nova etapa de uma trajetória
de sucesso
A Revista Virtual de Química (RVq) nasceu em 2009
pelas mãos dos professores Angelo da Cunha Pinto e
Rosangela de Almeida Epifânio, com o intuito de ser uma
plataforma de divulgação do conhecimento em Química
gerado no Brasil e exterior. Por conta de sua dinâmica na
avaliação dos trabalhos submetidos e qualidade do
material apresentado, rapidamente ganhou destaque entre
as revistas científicas nacionais na área de Química, tendo
grande aceitação pela comunidade científica brasileira.

Nossos antigos Editores passarão a integrar o Conselho
Editorial da RVq, de modo que possam seguir contribuindo
com sua vasta experiência editorial e inquestionável
conhecimento científico.
Por fim, gostaria de agradecer fortemente a todo atual
corpo editorial pelo excelente trabalho e disponibilidade, a
todos os editores que passaram pela RVq e deixaram sua
valiosa contribuição, aos pesquisadores que escolhem a
revista como canal de divulgação de suas pesquisas
científicas e textos de Química e à comunidade científica
que sempre abraçou a RVq desde sua criação.

David Rodrigues da Rocha*

Nos últimos 3 anos, a revista foi coordenada pelo Prof
Fernando de Carvalho da Silva, cujos esforços somados aos
professores anteriormente citados e de todo corpo
editorial, permitiu que a RVq alcançasse indicadores de
qualidade importantes, como o qualis B3 na área da
Química na CAPES, além da indexação nas principais bases
de dados internacionais, como Web of Science, Scielo,
Scopus e SciFinder.
Dentre as características marcantes da RVq está seu
corpo de editorial, formado tanto por pesquisadores de
carreira consolidada e de reconhecida competência como
por jovens pesquisadores, incluindo recém-doutores,
prática adota pelo Prof. Angelo que permitia aos mais
jovens aprender o funcionamento editorial de uma revista
científica ao mesmo tempo que poderiam contribuir com
novas ideias.
Através desta iniciativa, pude ingressar no corpo
editorial da RVq em 2010 como Editor Associado Jr, ainda
cursando o doutorado, passando posteriormente em 2011
a Editor Associado. Após estes 8 anos de intenso
aprendizado e contribuição à Revista Virtual de Química,
recebi o convite para assumir sua coordenação, uma tarefa
de enorme responsabilidade que muito me orgulha
executar.
Juntamente com a mudança na coordenação, fez-se
necessária a reformulação de toda Editoria, de acordo com
o regimento da PubliSBQ, o qual prevê mandatos de 3 anos
para os editores. Desta forma, teremos os professores
Bárbara Vasconcellos da Silva, Maria Helena de Araújo
e Marlon Herbert Flora Barbosa Soares na Editoria da RVq, que
juntamente com os demais editores associados e associados
Jr, dividirão comigo a missão de buscar ampliar sempre a
qualidade e disseminação da Revista Virtual de Química.
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