Editorial

TÍTULO: A Renovação do Novo

No biênio 2014-2015, a Revista Virtual de Química
vem sofrendo transformações que vem solidificando,
cada vez mais, seu papel como canal científico para a
comunidade química no Brasil.
A inserção da RVq como um dos periódicos da
Sociedade Brasileira de Química aumentou muito sua
procura pela comunidade química brasileira, que vem
confiando seus trabalhos a revista. Isso pode ser
observado pelo número de páginas e artigos
publicados em 2014 (1725 páginas e 105 artigos).
Provavelmente, em 2015, a RVq ultrapassará as 2000
páginas.
Tudo isso, é claro, se deve ao árduo trabalho dos
editores, muitos deles jovens ainda, dos avaliadores e
principalmente dos autores que prestigiam a nossa
jovem revista.
Gerenciar com responsabilidade todas as
submissões, cada vez mais numerosa, obriga a RVq a
renovar a todo instante seu quadro editorial. Temos
tentado conseguir editores das mais diversas áreas da
química e de todo território nacional e internacional
para atender a essa demanda crescente.

O trabalho editorial exige muita dedicação de nós
editores. O expediente é diário, sem recesso, sempre
acompanhando as novas submissões de artigos e
tentado agilizar o mais que pudermos o processo
editorial, de maneira a dar uma resposta rápida aos
autores. Algumas vezes, esbarramos nas, nem tão
rápidas, demandas dos avaliadores. Mas, isso está
instalado em qualquer processo editorial.
Conquistamos muito, mas falta-nos mais.
Obviamente que a indexação em importantes bases
de dados como o SCOPUS, EBSCO, Google Acadêmico
e o SciFinder®, a classificação no extrato B3 (Química)
do Qualis da CAPES e, ainda, a implementação dos
números DOIs aos artigos, foram fatores decisivos
pela ascendente procura a RVq. Nos entanto, ainda
nos falta conquistar a indexação no Web of Science e,
consequentemente, adquirir o fator de impacto pelo
Journal Citation Reports® (JCR).
A Revista Virtual de Química vem evoluindo, de
forma sustentável. A cada volume conquistamos algo
mais. A RVq vem tentando publicar com qualidade
sem perder sua identidade, sempre procurando a
maior homogeneidade possível, contemplando todas
as áreas da Química em seus assuntos mais atuais
possíveis.
Neste momento, espero retribuir a confiança que
me foi conferida e, parafraseando nosso Editor
Honorário, manter o barco em velocidade de
cruzeiro .
Fernando de Carvalho da Silva*

É neste cenário, de verdadeira ascensão, que
assumo a difícil, e honrosa, tarefa de coordenar o
seleto quadro editorial da Revista Virtual de Química.
Venho ocupar o lugar de um dos idealizadores da
RVq, prof. Angelo da Cunha Pinto. A RVq é mais uma
das suas contribuições editoriais no país, já que o
prof. Angelo foi um dos pesquisadores que esteve na
origem da criação do maior periódico em Química do
Brasil, e da América Latina, que é o Journal of the
Brazilian Chemical Society (JBCS).
Claro, todos sabemos que o editor Angelo é
insubstituível e por conta disso, não poderíamos nos
privar de sua valiosa contribuição. Assim, criamos
uma nova categoria de editor e, nosso ex-editor
coordenador passa a ocupar a cadeira de Editor
Honorário da Revista Virtual de Química.
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