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PUBLICATION SCHEDULE 
 

PLANING YOUR PUBLICATION AT PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA 
 

Please, use Table 1 to plan the submission of your manuscript. Table 1 represents a prediction of when 
a newly submitted manuscript tends to be published. 

 
Table 1. Calendar of publication until 2025. 

 

The first issue (March) 

January February March April May June July August September October November December 

            

 

The second issue (July) 

January February March April May June July August September October November December 

            

 

The third issue (November) 

January February March April May June July August September October November December 

            

 
Definition of the colors: 
 
Red: Editorial working time. Usually, no new manuscripts are accepted for this issue. It 

means that if you submit your manuscript in the months marked with red, they will be moved for the 
next issue. 

 
Yellow: There is a good possibility that the manuscript will be moved for the next issue. 

Depending on the volume of papers the Journal has received until this time, if you submit your 
manuscript in the months marked with yellow, it might be moved for the next issue. 

 
Green: Open submission time. It means that if you submit your manuscript in the months 

marked with green, they will, depending on the success of the double-blind peer-review process, be 
published in the current issue. 

 
Tips to increase the evaluation speed: 

 
a) The only email address of the Journal is journal.tq@gmail.com. The Journal does not use any 

other email address than this one. Be aware of fake email addresses in the name of the Journal. Any 
other email address different from this one is a fraud and does not come from this Journal. Do not 
reply to any messages from any email different from journal.tq@gmail.com. 

 
b) Include the complete cover letter in the first submitted message. 
 
c) Before the submission of the manuscript to journal.tq@gmail.com, review it. Check to see if it 

follows the typical organizational structure of the Journal (Introduction, Materials and Methods, Results and 
Discussion, Conclusion, References); 

 
d) Always reply to the original message that the manuscript was submitted. Do not create new 

messages to reply to a review. 
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e) If the original English translation quality is not good, consider hiring a professional translator and 

including a translation certificate. 
 
 

CALENDÁRIO DE PUBLICAÇÃO 
 

PLANEJANDO A SUA PUBLICAÇÃO NO PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA 
 

Por favor, use a Tabela 1 para planejar a submissão do seu manuscrito. A Tabela 1 
representa uma previsão de quando um manuscrito submetido recentemente tende a ser publicado. 

 
Tabela 1. Calendário de publicação até 2025. 

 

Primeira edição (Março) 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

            

 

Segunda edição (Julho) 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

            

 

Terceira edição (Novembro) 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

            

 
Definição das cores: 
 
Vermelho: Tempo de trabalho editorial. Geralmente, nenhum artigo novo é aceito para esta 

edição. Isso significa que se você enviar seu manuscrito nos meses marcados em vermelho, eles 
serão transferidos para a próxima edição. 

 
Amarelo: Há uma boa possibilidade de que o artigo seja movido para a próxima edição. 

Dependendo do volume de artigos que a Revista recebeu até o momento, se você enviar seu 
manuscrito nos meses marcados em amarelo, ele poderá ser transferido para o próximo número. 

 
Verde: Tempo de envio aberto. Isso significa que se você enviar seu manuscrito nos meses 

marcados em verde, eles serão, dependendo do sucesso do processo de revisão por pares duplo-
cego, publicados na edição corrente. 

 
Dicas para aumentar a velocidade da avaliação do seu artigo: 

 
a) O único endereço de e-mail da Revista é journal.tq@gmail.com. A Revista não usa nenhum 

outro endereço de e-mail além deste. Esteja ciente de endereços de e-mail falsos em nome da Revista. 
Qualquer outro endereço de e-mail diferente deste é uma fraude e não foi enviado por qualquer 
membro da Revista. Não caia em golpes e não responda a nenhuma mensagem de nenhum e-mail 
diferente de journal.tq@gmail.com. 

 
b) Inclua a carta de apresentação completa na primeira mensagem enviada. 
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c) Antes de enviar o artigo para journal.tq@gmail.com, revise-o. Verifique se segue a estrutura 
organizacional típica da Revista (Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão, 
Referências); 

 
d) Sempre responda à mensagem original que o manuscrito foi submetido. Não crie novas 

mensagens para responder a um comentário. 
 
e) Se a qualidade da tradução original em inglês não for boa, considere contratar um tradutor 

profissional e incluir um certificado de tradução. 
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