Editorial
TÍTULO: A IV Jornada Fluminense de Produtos
Naturais e Sua Consolidação
Esse número especial da Revista Virtual de Química
(RVq) é uma edição que contém os trabalhos que foram
selecionados na IV Jornada Fluminense de Produtos
Naturais (IVJFPN) que aconteceu de 25 a 27 de setembro de
2018 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ), com o tema “A diversidade de Produtos Naturais
na comunicação entre Organismos”. Os convites, indicação
de consultores e aceitação dos trabalhos foram organizados
pela Comissão da IVJFPN, composta pelos professores
Douglas Siqueira de Almeida Chaves (Departamento de
Ciências Farmacêuticas), Helena Regina Pinto Lima
(Departamento de Botânica) e Rosane Nora Castro
(Departamento de Química Orgânica).

representantes de revistas científicas, além da entrega do
prêmio Kaplan 2018 aos melhores trabalhos apresentados
durante a Jornada, selecionados pela comissão científica,
uma forma singela de homenagear uma das maiores
pesquisadoras brasileiras da área, Professora Maria
Auxiliadora Coelho Kaplan.
Com certeza tivemos um excelente evento científico
com 104 trabalhos apresentados na forma de pôster e 15
trabalhos na forma oral. Desta forma, foi possível mostrar a
força da jornada e sua importância para a comunidade
científica e para o calendário bienal de eventos sobre
Produtos Naturais.
Esperamos ver todos novamente na V Jornada
Fluminense de Produtos Naturais que acontecerá em
outubro de 2020 no Instituto de Pesquisa de Produtos
Naturais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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A Jornada Fluminense de Produtos Naturais (JFPN)
nasceu da necessidade de se criar um momento para a
discussão das pesquisas realizadas no Estado do Rio de
Janeiro, do conhecimento dos grupos de trabalho e do
estabelecimento do atual papel dessas pesquisas no cenário
nacional. Com base na relevância desse evento para o
desenvolvimento científico no nosso Estado e o significativo
sucesso das edições anteriores, que soma um total de 720
participantes. A proposta da IV JFPN visou enfatizar e
valorizar o estudo multidisciplinar na área de Química dos
Produtos Naturais, reunindo profissionais e estudantes nas
áreas de Botânica, Química, Farmacologia, Farmácia entre
outras, com o intuito de proporcionar a integração das
várias áreas do conhecimento dos Produtos Naturais.
Nessa edição tivemos 159 participantes, totalizando 65
alunos de graduação, 62 alunos de pós-graduação e 32
profissionais de quatorze instituições, públicas e privadas,
do Estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná,
além de outros órgãos como Institutos Federais, PesagroRio, Embrapa e Fiocruz. Diversas empresas apoiaram o
evento, além de sociedades científicas como a Sociedade
Brasileira de Farmacognosia e a Sociedade Brasileira de
Química. Foram realizadas dez conferências, doze
comunicações orais, uma mesa redonda com
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