Editorial
Mais uma revista de Química! Esses cariocas não
têm mais nada a fazer e vão, justamente, criar uma
nova revista? Não chegam às centenas que não
damos conta de ler? Para que mais uma revista e
ainda por cima em português? Perguntas e
comentários como estes estarão na boca ou no
pensamento de muitos. Antes que cheguem até nós,
queremos dizer que a Revista Virtual de Química
não é mais uma, veio para ficar e sua missão é
divulgar para um público amplo as novidades na
Química, e o trabalho tanto de pesquisadores
consolidados como de pesquisadores jovens. Mais
do que uma revista é um palco científico de
divulgação eletrônica para a comunidade científica
brasileira mostrar com arte o que faz. Vem se juntar
aos excelentes periódicos publicados pela Sociedade
Brasileira de Química: Química Nova e Journal of the
Brazilian Chemical Society.
A RVQ é baseada no software desenvolvido pelo
Public Knowlegde Project (Open Journal System), da
Universidade de Columbia e traduzido pelo Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(IBICT). Iniciativa da Secretaria Regional do Rio de
janeiro da Sociedade Brasileira de Química, a RVQ é
de acesso livre no endereço www.uff.br/rvq. O ISSN
da RVQ sairá já no seu segundo número, que está
previsto ainda para o primeiro semestre de 2009.

Esta iniciativa da Secretaria Regional do Rio de
Janeiro da SBQ só se concretizou graças ao trabalho
criativo, minucioso e dedicado da Professora
Rosângela de A. Epifanio do Instituto de Química da
Universidade Federal Fluminense, a quem queremos
render os nossos agradecimentos. Rosângela mais
uma vez esbanjou bom gosto e dedicação.
Queremos agradecer aos autores deste primeiro
número que aceitaram o convite e escreveram
excelentes artigos que serão lidos não só pelos
cariocas, mas todos os químicos do Oiapoque ao
Chuí. Afinal, a RVQ é brasileira, apesar de suas raízes
cariocas.
Fica a todos o convite, leiam, critiquem e
colaborem com os próximos números. Saibam,
entretanto, que seus manuscritos serão avaliados
por pelo menos dois assessores de suas respectivas
áreas, e apesar de todo trabalho estes não serão
levados em consideração pelos comitês do CNPq e
da Capes na avaliação dos Programas de pós‐
graduação ou para concessão de bolsas de
produtividade de pesquisa.
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O primeiro número da RVQ é temático, e
escolheu‐se a Química Medicinal como tema por
duas simples razões. Por ser este um dos domínios
mais importantes das áreas de Química e de
Farmácia, e por ser um dos nichos onde os químicos
do Rio de janeiro estão mais bem representados nos
cenários nacional e internacional.
A revista adota o sistema de avaliação por pares
e não foi criada para engrossar currículos, tem
objetivos mais nobres, quer resgatar a beleza que a
ciência química vem perdendo e fugir do esquema
comercial que vem corrompendo o mundo editorial
científico.
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