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Com satisfação e muita honra apresentamos o número 25 da Química Nova
na Escola. Não foi uma tarefa muito fácil para o novo trio de editores cumprirem
os prazos para que a revista pudesse começar a chegar aos assinantes e leitores
ainda nesse mês de maio. O trabalho em colaboração com a equipe anterior foi
essencial para que isso pudesse acontecer. Os artigos publicados estavam todos
em fase de avaliação quando assumimos a missão de editoria no início deste ano
de 2007, por isso mesmo, o coordenador anterior dos editores, Professor Eduardo
F. Mortimer, continuou os encaminhamentos que havia iniciado no ano anterior até
que os manuscritos, todos submetidos antes de 2007, chegassem para a
composição do presente exemplar. Assim, também, o Professor Romeu C. Rocha
Filho repartiu conosco a sua experiência de diagramação e finalização da revista,
atuando de maneira muito próxima junto ao Professor Marcelo Giordan, para que
esta pudesse ser diagramada e impressa com a mesma qualidade dos anos
anteriores e no tempo hábil. Com essas observações, queremos manifestar o
nosso reconhecimento por todo o trabalho realizado pelos editores anteriores e
dizer aos assinantes, leitores, colaboradores e corpo de conselheiros que
assumimos a tarefa com alegria e, também, com preocupação para que a Química
Nova na Escola possa cumprir os objetivos de seus idealizadores e possa ser
aperfeiçoada com a participação de todos os educadores químicos que
encontram nela apoio e veículo de expressão de seu pensamento e sua ação na
melhora da Educação em Química no Brasil.

Todos nós, que lemos Química Nova na Escola, que a utilizamos em nossa
atividade de professores, de estudantes nas licenciaturas, de pós-graduandos
em Educação e Ensino de Ciências, que colaboramos com artigos, assessoramos
os editores com nossas avaliações e olhamos de maneira crítica para o que é
apresentado em cada novo número, somos testemunhas da qualificação crescente
que ela vem tendo. Para que isso possa continuar, é necessário dar alguns novos
passos na forma de submissão dos trabalhos, bem como rever normas para os
trabalhos de cada seção. Está em implantação na Sociedade Brasileira de Química,
que é responsável pela publicação de nossa revista, o processo de submissão
de trabalhos on-line. Ao lado de agilizar o processo de apreciação dos artigos,
isso deverá melhorar a qualidade dos controles e facilitar o trabalho de todos,
especialmente, dos assessores. É até mesmo uma necessidade para que
possamos passar a revista de circulação hoje semestral para circulação
quadrimestral. É necessário, também, adequar normas e propor recomendações
mais específicas para que cada seção possa cumprir melhor os objetivos para
os quais ela existe. Os autores de trabalhos de cada seção precisam ter clareza
sobre as normas e ter acesso fácil para as diferenças entre as seções. Cogita-se,
ainda, rever o tamanho dos artigos. A prática tem demonstrado que há necessi-
dade de mais espaços. Hoje, temos publicado artigos que extrapolam em muito
o espaço que foi definido para cada seção. É nesse sentido que estamos fazendo
uma consulta específica, já na forma de proposta, aos conselheiros e titulares de
seção sobre novas normas que deverão vigorar para próximos números. As
novas normas deverão atender, também, indicadores que contam para a qualifi-
cação da revista em outros órgãos, como o qualis da CAPES.

Neste número, lançamos o DVD com os Programas de TV Química Nova na
Escola. São 12 títulos temáticos em formato digital que totalizam cerca de quatro
horas de programação que servirão de material de apoio para cursos de licen-
ciatura e formação continuada em Química. Boa parte dos programas também
poderá ser utilizada em sala de aula do Ensino Médio.

Como nova equipe de editores, reafirmamos o compromisso de manter a
qualidade da revista, lutando para que ela possa atender às necessidades e aos
desejos de todos os assinantes e leitores. Somente com Educação de melhor
qualidade conseguiremos qualidade de vida melhor em nosso País. Este é nosso
compromisso.
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