Editorial
Lançamos mais um número de nossa revista Revinter: o número 2 do ano 2018, volume
11. Nossas estatísticas mostram (19/junho/2018): 170 autores cadastrados; 27 edições
publicadas; 160 artigos publicados e a impressionante marca de 334.436 downloads realizados.
Nesses tempos atuais, em que prepondera uma busca frenética por resultados imediatos
em praticamente todos os compartimentos da vida humana, e em que a insistência no trabalho
sério, construído de maneira perseverante, faz-se cada vez mais uma realidade estranha ou mito,
estamos nós a perseverar com a revista Revinter, iniciativa que já se estende por onze anos e
nos traz algumas dezenas de edições de números do periódico.
A revista tem oferecido oportunidade para publicação de seus artigos e estudos a
representativo número de autores brasileiros, em universidades e institutos e, também, no
ambiente empresarial, que de outra maneira dificilmente poderiam publicar no país as suas
reflexões e os seus achados pela não disponibilidade de veículo de especialização tão explícita,
como é o nosso caso.
Start
Assim, é-nos motivo de justo orgulho e satisfação poder continuar a veiculação da
revista, sempre contando com o apoio imprescindível da Intertox, e, sobretudo, angariando cada
vez mais o respeito e a cooperação de toda a comunidade acadêmica do país, que,
incessantemente, nos remete textos e sugestões, a ponto de já termos material acervado para os
próximos seguintes três números da revista. Acreditamos, honestamente, que prestamos uma
forma de colaboração significativa ao desempenho e a evolução do conhecimento do manejo
do risco químico que pode nos assegurar, minimamente, uma qualidade de vida prestável nesse
quesito.
Ademais, continuamos a persistir em fazer com que a qualidade do reconhecimento da
revista progrida e temos nos empenhando ao máximo para elevar a classificação nos critérios
da Qualis, que, hoje, se nos apresentam da seguinte forma:


Publicação por mais de 5 anos ininterruptos (estamos no 11º. ano ininterrupto);



Corpo de avaliadores multidisciplinar e altamente qualificado com 40% sendo doutores
e/ou pós doutores, 35% sendo mestres e 15% especialistas.



Publicações em Português e Inglês (aceitando também Espanhol, Francês e Italiano);



Variedade de publicações com artigos originais, revisões de literatura, resumos e
apontamentos;
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Sistema de avaliação às cegas que garante a legitimidade do processo editorial e
confiabilidade dos autores;



Uso da plataforma OJS (Open Journal System), que garante toda a validação do
processo editorial e torna disponível o conteúdo de forma aberta e gratuita;



Adoção dos DOIs aos artigos;



Inclusão do periódico em bases internacionais de renome, como SciFinder.

Obrigado.

Fausto Antonio de Azevedo

São Paulo, 19 de junho de 2018.
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