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e d i t o r i a l

A revista Polímeros: Ciência e Tecnologia encerra com esta edição no. 4 mais um ano de divulgação das 
pesquisas e desenvolvimentos na área de polímeros, cuja qualidade se deve fundamentalmente a colaboração 
profissional de nossos consultores, no criterioso trabalho de avaliação dos trabalhos submetidos. O ano de 2008 
foi muito importante na história de nossa revista com o reconhecimento e sua indexação no Web of Science e 
agora recentemente com a aprovação de uma colaboração com a International Polymer Processing (IPP), revista 
de divulgação de artigos científicos da Polymer Processing Society. Conseguimos um espaço nesta renomada re-
vista para divulgação de todos os Abstracts de nossos trabalhos. Acredito que tanto a inserção no Web of Science 
como esta colaboração e com a ajuda de todos os pesquisadores que enviam trabalhos, se continuarmos citando 
nossa revista em nossas publicações internacionais, poderemos rapidamente estar num patamar de destaque entre 
as melhores revistas de artigos científicos da área de Polímeros. Este é nosso maior desejo.    

Atingimos a marca de 12 artigos técnico-científicos por edição em diversas áreas de abrangência da Ciência 
dos  Polímeros. Pretendemos continuar assim nos próximos anos e, portanto agradecemos os autores de todo o 
País e outros da América  Latina convidando-os para continuarem a enviar os resultados de seus trabalhos para 
que possamos divulgá-los através de nossa revista.

Nesta edição da revista, nossos leitores terão a oportunidade de realizarem uma viagem no tempo, lendo a 
matéria sobre os 20 anos da ABPol. Terão a oportunidade de ler e rever através de fotos, vários momentos que 
marcaram sua  história e da  Ciência dos Polímeros através de ilustres cientistas. O conselho Editorial da revista 
agradece a todos colaboradores com a certeza de que todo sucesso alcançado no ano que findou possa ter de 
alguma forma resultados positivos no futuro. Muito obrigado!

Sinceros votos de um Ano Novo pleno de Paz e com muitos sonhos!
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