EDITORIAL

NOVA EDITORA DA REVISTA INTERCIÊNCIA
Desde novembro de 2019, a Associação Interciência vem
discutindo várias opções para manter o funcionamento da
Revista Interciência. Isto tem sido possível por meio de uma
iniciativa independente, vinculada apenas legal e formalmente, mas não financeiramente, à associação. A Associação
Interciência não dispõe dos recursos financeiros requeridos para a produção da Revista. Apesar disso, desde seus
primeiros anos sob a direção de seu editor fundador, Dr.
Marcel Roche, consegue meios para continuar funcionado.
Neste momento, entre outras, inclui-se a opção da designação de um novo editor, enquanto é superado o conjunto de
entraves jurídicos e econômicos que dificultam e impedem
a cristalização dos esforços empreendidos com a finalidade
de encontrar aliados para sua produção.
A Associação Interciência tem o prazer de comunicar à
comunidade científica, em particular aos investigadores da
América Latina e do Caribe, que o Comitê Executivo da
Associação decidiu nomear Ana Raquel Picón como Editora
da Revista Interciência a partir do mês de julho de 2022,
até que seja encontrada uma solução definitiva para o problema da produção da revista. Ela substitui no cargo ao Dr.
Miguel Laufer, com quem a Associação Interciência está em
dívida e a quem agradecemos sinceramente por sua paixão,
dedicação constante e seu incansável trabalho para promover
qualidade de uma revista internacional multidisciplinar com
revisão por pares, publicada regularmente e assim manter
sua presença em importantes índices.
Um editor é essencialmente responsável pelo que aparece em sua revista. Deve manter o conteúdo de uma revista
de alta qualidade, assim como a rigorosidade das revisões.
Para ser um bom editor é necessária uma combinação única
de antecedentes acadêmicos e experiência de trabalho. Ana
Raquel Picón é MSc. em Química Analítica da Universidade
Simón Bolívar, Venezuela. Antes de fazer parte do corpo
editorial da revista, trabalhou em INTEVEP, Instituto de
Tecnologia Venezuelana para o Petróleo, Subsidiária de
Pesquisa e desenvolvimento de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA).
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Desde 2003 desempenha o cargo de Gerente Editorial da
Revista Interciência, acumulando conhecimentos e experiência sobre redação de publicações, estrutura, edição e estilo,
assim como manutenção da qualidade das revisões. Tem
sido o ponto de referência entre autor ou autores, revisores,
corretores, diagramadores, etc.
Com esta designação, a Associação Interciência espera
da revista uma crescente reputação e visibilidade como a
mais destacada revista internacional multidisciplinar da
América Latina e do Caribe. Aspiramos elevar seu perfil
dentro da comunidade, garantindo sua posição como o
principal destino para a investigação científica; manter a
qualidade das revisões, assim como melhorar o tempo de
resposta aos autores e reduzir o período de permanência
dos artigos no sistema; aumentar a quantidade de resultados
de alta qualidade que aparecem nos índices. Pretendemos
assegurar o Diálogo Científico e a promoção dos temas
científicos nas Américas.
Em nome da Associação Interciência, agradecemos
sinceramente a Ana Raquel por aceitar este desafio, e
a toda a equipe editorial, cujo serviço faz com que seja
possível a continuidade da revista. Ao mesmo tempo,
agradecemos a Miguel Laufer, por sua contínua assistência
com a revista e com a transição do editor. Víctor Manuel
Iciarte Herrera permanece na equipe na função de Gerente
Administrativo. Esperamos fazer uma revisão integral do
Conselho Consultivo Editorial Internacional e convidar alguns novos editores no futuro próximo. A revista continuará
sendo publicada em formato digital, com as contribuições
das instituições para as quais trabalham os autores ou
de seus fundos de investigação, para cobrir os custos de
produção.

Juan A. Jaén
Diretor Executivo
Associação Interciência
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