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M e n s a g e M  d o  P r e s i d e n t e  d a  a B P o l

Gostaria em primeiro lugar saudar toda comunidade polimérica brasileira, e ao mesmo tempo expres-
sar minha satisfação e entusiasmo ao assumir a grande responsabilidade na condução da nossa ABPol no 
biênio 2010-2011.

O êxito do 10° CBPol realizado em outubro deste ano em Foz do Iguaçu, com um número recorde de 
participantes e trabalhos inscritos, evidenciou uma vez mais o crescimento e a pujança da nossa comuni-
dade. Outro fato digno de destaque foi a presença no evento de grande quantidade de pessoas que iniciam 
sua vida acadêmica.

O ano de 2009 representa um marco importante para a ABPol, em virtude do fortalecimento e aprofun-
damento do processo de consolidação de reformas estruturais de nossa associação, que foram efetuadas de 
maneira exemplar pela antiga gestão.

No ano de 2010, a nova diretoria da ABPol, pretende ampliar sua atuação no Brasil e oferecer cada vez 
mais serviços relevantes e de interesse do associado, como por exemplo, a criação de um banco de dados 
contendo um mapeamento dos profissionais que atuam no setor polimérico, outro contendo um banco de 

patentes sobre este mesmo tema em âmbito nacional, acesso a  base de dados externas para consulta de periódicos, alem de outras 
iniciativas que estão sendo estudadas.

Dentro desta visão estratégica cito algumas iniciativas importantes a serem implementadas durante a nova gestão:
Buscar maior sustentabilidade da ABPol,
Ampliar e intensificar a atuação ou participação da associação em entidades governamentais ou de fomento objetivando maior 

representatividade no cenário nacional,
Buscar maior aproximação com empresas públicas ou privadas,
Fortalecer o posicionamento da associação como promotora na formação de recursos humanos de excelência na área de polímeros 

e materiais,
Aproximação e cooperação com outras entidades, associações nacionais e no exterior,
Fortalecimento e maior ênfase na atuação das regionais,
Evolução na estruturação dos principais eventos da associação.
Gostaria por fim desejar a toda comunidade polimérica, um Feliz Natal e um próspero 2010, esperando poder contar com todos 

vocês, nessa caminhada de muito trabalho e dedicação, para tornar a nossa associação ainda mais forte e coesa.

Dellyo Ricardo S. Álvares

e d i t o r i a l

Caros associados, leitores e colaboradores da Revista Polímeros-Ciência e Tecnologia. Estamos entregando a todos vocês a úl-
tima edição do ano de 2009, onde se encontra a  primeira mensagem do novo Presidente eleito da ABPol, e na sessão de matérias, 
um resumo do 10° CBPol que foi realizado em Outubro passado na cidade de Foz de Iguaçu. O evento reuniu um número recorde 
de 1026  profissionais, o que deixa evidente a importância da área da Ciência dos Polímeros e o aumento de nossa responsabilidade 
na formação e capacitação de novos profissionais. Apenas como informação, o Brasil tem hoje, 2281 Instituições de Ensino Superior, 
com 23.488 cursos presenciais, onde estão alocados 334.688 professores e 4.9 milhões de alunos de graduação. Destes totais apenas 
aproximadamente 1500 alunos estão inseridos na área de Polímeros. Em minha opinião é muito pouco. No entanto dados estatísticos 
baseados no Diretório de Grupos de pesquisa do CNPq apontam a existência de 488 grupos de Pesquisa na área de Polímeros, aproxi-
madamente distribuídos pelas regiões do Brasil, da seguinte forma: 120 no Sul; 277 no Sudeste; 66 no Nordeste; 7 no Norte; e 18 no 
Centro-Oeste. Apresento estes dados, para chamar a atenção da importância que passa a ter os representantes de nossos Comitês Re-
gionais. Qual seja identificar estes grupos e começar a fazer um trabalho através de atividades que possam permitir a consolidação da 
formação destes profissionais e incrementar expectativas para um aumento no número de estudantes que se interessem para a área da 
Ciência dos Polímeros e da sua importância no desenvolvimento e na independência tecnológica de nosso País. Finalmente relembro 
que nossa maior meta ainda é a conquista de um índice de impacto no Qualis, e para que isto aconteça, precisamos continuar a citar os 
trabalhos publicados na Revista em nossos artigos internacionais. Para tanto lembro que a citação correta deve ser Polímeros-Ciência 
e Tecnologia e não somente Polímeros.

A todos, que despenderam um pouco de seu tempo para colaborar com nossa revista e aqueles que nos enviam artigos, nosso agra-
decimento e votos de um Feliz Natal e que 2010 seja pleno de realizações.

Finalmente, com pesar, comunicamos o falecimento da Professora Fernanda M. B. Coutinho ocorrido no dia 01/01/2010.

Comitê Editorial




