Editorial
TÍTULO: A Revista Virtual de Química no Rumo da
Internacionalização

A indexação da Revista Virtual de Química à base
SCOPUS vem referendar a qualidade alcançada pela
revista e a sua importância para a comunidade
química brasileira. Conseguir em menos de 3 anos a
indexação as bases Science Finder e SCOPUS é, sem
dúvida,
um
passo
importante
rumo
a
internacionalização da RVq, e motivo de muita
satisfação para toda a comunidade química brasileira,
em especial para a do Rio de Janeiro que abraçou
desde o início a criação de uma revista eletrônica
voltada para os estudantes de pós-graduação. Não se
pode perder de vista que a RVq foi criada para
também resgatar o prazer da leitura de artigos
científicos, fugindo dos jargões que cada vez mais
afastam os jovens da ciência. As indexações não a
devem tirar desse rumo.

agraciados com a Medalha Revista Virtual de
Química por suas contribuições à revista. Continuar
com esta premiação anual é intenção dos atuais
membros da Secretaria Regional SBQ.
A última edição do Journal Citation Reports lista
10.196 publicações científicas de 84 países, das quais
apenas 103 são do Brasil. É pouco para uma nação da
importância do Brasil e para a dimensão da ciência
brasileira.
A próxima meta dos editores da RVq a ser
alcançada, é a sua indexação à base de dados Web of
Science, sem esquecer que a cada degrau que a
revista sobe, aumenta a responsabilidade dos seus
editores e de toda a comunidade química brasileira.
Parabéns a todos que têm contribuído com a
Revista Virtual de Química.
Angelo C. Pinto*1

Outra característica da RVq que deve ser
ressaltada porque a diferencia da maior parte das
revistas científicas, é que seu corpo de editores inclui
pesquisadores jovens, todos recém-doutores, muito
ativos e que participam diretamente da política
editorial da revista, arbitrando a qualidade dos artigos
depois que estes são aceitos pelos assessores ad-hoc.
Renovar é uma das formas de garantir a continuidade
da RVq.
É objetivo dos editores da RVq continuar com a
publicação de números especiais temáticos e com a
criação de novas seções na revista, sempre que for do
desejo da comunidade química brasileira. Se
reinventar continuamente é uma das metas dos que
editam a RVq.
Durante o XIII Encontro Regional da Sociedade
Brasileira de Química – Rio de Janeiro que ocorreu de
4 a 7 de julho, no Instituto Militar de Engenharia, os
seguintes pesquisadores: Angelo C. Pinto (UFRJ),
Bárbara Vasconcellos da Silva (UFRJ), Carlos Alberto
Manssour Fraga (UFRJ), Daniela de Luna Martins
(UFF), David R. Rocha (UFF), Eliezer J Barreiro (UFRJ),
Fernando de Carvalho Silva (UFF), José C. Barros
(UFRJ), Ricardo Bicca de Alencastro (UFRJ), Rosângela
A. Epifânio (UFF) e Sonia Soares Costa (UFRJ) foram
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1* Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de
Química, Centro de Tec ologia, Bloco A, CEP 9 ‐99 ,
Cidade Universitária, Rio de Janeiro, Brasil.
E‐ ail: angelocpinto@gmail.com
Capa: A capa é um óleo sobre tela do pintor niteroiense
João Tolentino Filho. Tolentino foi professor da SOCIEDADE
FLUMINENSE DE BELAS ARTES, e com José Costa Filho,
Bustamante Sá e Jayme Cavalcante, entre outros, estão
entre os pintores mais representativos de Niterói.
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