
Editorial

Aproveitamos o início de mais um ano para uma breve

avaliação do Journal of the Brazilian Chemical Society no

ano que passou e para expor o que esperamos para a revista

neste novo ano.

A análise dos dados relativos ao ano de 2004 mais uma

vez mostra forte expansão do Journal: o número de artigos

submetidos para publicação, e o de artigos efetivamente

publicados aumentaram quase 20% em relação ao ano

anterior. Um aumento similar já havia sido relatado no

Editorial do primeiro número publicado em 2004, sinal de

que a revista ainda está em fase de crescimento e de que

podemos almejar uma expansão ainda maior. É importante

salientar que este crescimento vem sendo também

acompanhado por um aumento na qualidade e na

repercussão dos trabalhos aqui publicados, como indica o

aumento contínuo do índice de impacto avaliado pelo ISI

que, segundo nossas estimativas preliminares, deve-se

consolidar neste ano.

O processamento de um número cada vez maior de

artigos, principalmente em áreas cada vez mais diversas

nas quais a Química tem papel fundamental, sinalizou à

Editoria que era necessário um quadro mais amplo de

editores que pudessem dedicar a atenção necessária a cada

artigo especializado. Por esta razão, a partir deste ano, a

equipe do JBCS contará com seis Editores Associados que

participarão da tarefa de acompanhar o processo de

avaliação de cada artigo submetido. Agradecemos aos

colegas Franscico Radler de Aquino Neto, Luiz Carlos Dias,

Jaísa Fernandes Soares, Joaquim A. Nóbrega, Maysa Furlan

e Ricardo Longo por aceitarem participar desta tarefa

conosco, e damos-lhes as boas vindas a bordo!

O ano de 2004 marcou também o início da implantação

do sistema eletrônico de submissão e acompanhamento de

manuscritos do JBCS. Este é um sistema totalmente

desenvolvido dentro da SBQ, e avaliamos com satisfação

que sua implementação ocorreu sem maiores problemas.

Foi muito importante, durante este período, a compreensão

dos autores e assessores para eventuais problemas que

aconteceram, assim como suas críticas e sugestões que

permitiram o aperfeiçoamento do sistema cuja imple-

mentação será finalizada no início deste ano. Este sistema

será disponibilizado para as outras revistas da SBQ com o

apoio do CNPq que concedeu recursos adicionais oriundos

do Fundo Setorial de Infra-Estrutura, em edital de apoio

ao aperfeiçoamento da publicação eletrônica dos periódicos

nacionais.

O novo ano traz também mudanças no visual da revista.

Este número marca o início da utilização de Graphical

Abstracts no JBCS, uma iniciativa que visa facilitar a

identificação dos pontos principais de cada artigo.

Neste ano publicaremos dois números especiais. O

primeiro deles será composto por contribuições de autores

brasileiros e mexicanos e será preparado conjuntamente

pelos editores do JBCS e da Revista Mexicana de Química,

como uma iniciativa de aproximação entre as duas

comunidades. O segundo será publicado em homenagem

aos 70 anos do Prof. Raimundo Braz Filho, ressaltando

suas contribuições para a Química brasileira. Devido ao

aumento do número de submissões e visando evitar que a

publicação de números especiais atrapalhe o fluxo dos

manuscritos regulares, resolvemos publicar os números

especiais como números extras, o que levará ao aumento

de artigos publicados este ano.

Nossa avaliação do ano que passou é, portanto,

extremamente positiva, e é com otimismo que encaramos

o ano que se inicia. Vale relembrar que o sucesso do Journal

reflete a qualidade da Química que se produz no país, e

tem como alicerce o apoio constante da comunidade

química brasileira.
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