Editorial
TÍTULO: NEPLAME e PLAMEVASF: Que venham
os próximos 10 anos!!!

O Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas
Medicinais (NEPLAME) da Universidade Federal do
Vale do São Francisco (UNIVASF) comemorou no dia
15 de novembro de 2017, 10 anos de sua criação. O
NEPLAME foi criado oficialmente no dia 15 de
novembro de 2007 durante a abertura do I
Simpósio de Plantas Medicinais do Vale do São
Francisco (PLAMEVASF), que aconteceu no
Auditório do SENAI em Petrolina-PE. A história do
NEPLAME se confunde com a história do
PLAMEVASF.

Em 2019 o PLAMEVASF chega à sua sétima
edição, e esperamos manter essa parceria de
sucesso com a RVq. Agradeço a todos os
participantes das edições anteriores do Simpósio, e
que este tenha vida longa. Que venham os
próximos 10 anos!!!
Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida*

Em 2017 o PLAMEVASF chegou à sua sexta
edição, com cerca de 400 inscritos e 250 trabalhos
científicos apresentados nas modalidades oral e
pôster, nas áreas de agronomia, botânica,
etnobotânica,
etnofarmacologia,
fitoterapia,
farmacologia, microbiologia, química, tecnologia
farmacêutica, controle de qualidade, parasitologia e
toxicologia. Ao final do evento os melhores
trabalhos foram premiados com menção honrosa.
Durante a cerimônia de premiação foi anunciada a
parceria entre o PLAMEVASF e a Revista Virtual de
Química (RVq), onde os trabalhos apresentados
e/ou premiados poderiam ser publicados em uma
edição especial da RVq. A RVq foi escolhida por ser,
atualmente, um dos principais veículos de
divulgação do conhecimento na área de Química,
especialmente a Química de Produtos Naturais, e
está entre as principais revistas científicas nacionais
na área de Química.
O processo de seleção dos trabalhos contou com
a participação de membros do Corpo Editorial da
RVq, e o processo de revisão por pares contou com
a participação de pesquisadores de diversas
instituições de ensino e pesquisa no país. Finalizada
esta etapa, é com imensa satisfação que
divulgamos esse número especial, e ao mesmo
tempo, agradecemos a todos os autores por
aceitarem o nosso convite e escolher a RVq como
veículo de divulgação dos resultados de suas
pesquisas.
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