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O ano de 2010 infelizmente começou de forma muito triste para a nossa comunidade em virtude da 
perda inesperada da Professora Fernanda Coutinho.

Fernanda foi uma grande mestra, uma figura carismática, que sempre demonstrou grande conheci-
mento e uma vocação incrível para o ensino. Sua dedicação, comprometimento e paixão em relação ao 
seu trabalho eram marcantes. Ela encarava sua vida profissional tal qual um sacerdócio. Sua personali-
dade e exemplo me influenciaram quando tomei a decisão de trilhar o caminho da pesquisa e desenvol-
vimento em polímeros; inicialmente durante a minha graduação no curso de engenharia química, e pos-
teriormente de forma marcante na pós-graduação em ciência e tecnologia de polímeros no IMA/UFRJ.

Por toda a sua extensa contribuição científica, sua inestimável importância na formação de muitos 
profissionais que vem atuando em nossa área, Fernanda merece todas as homenagens possíveis, pois 
pertence a um grupo de pessoas que são imprescindíveis, que fazem a diferença, que engrandecem o 
ser humano. 

Para o primeiro semestre deste ano a ABPol deverá em breve anunciar novas parcerias em sua 
página na internet que envolverão a oferta de serviços de duas empresas de expressão, em dois setores que são muito importantes 
na comunidade científica e empresarial. 

A primeira diz respeito a serviços na área de patentes, tais como, aconselhamento/orientação em patentes em geral; pareceres 
de viabilidade de patenteamento para tecnologias desenvolvidas nas áreas de química, polímeros, biotecnologia, sensores, petró-
leo, equipamentos em geral; busca na literatura e redação de pedidos de patente para depósito no Brasil e no exterior, em português 
e inglês e cumprimento de exigências, principalmente no exterior.

A segunda se refere à prestação de serviços de assessoria de mercado a empresas e outras entidades no setor químico e petro-
químico. Os principais produtos disponíveis são diagnósticos setoriais e análise de desempenho; estudos de mercado; relatórios 
especializados, assessoria empresarial, workshops e palestras.
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Caros associados, leitores e colaboradores da Revista Polímeros: Ciência e Tecnologia, estamos entregando a vocês a pri-
meira Edição de nossa revista. Espero com isto que a leitura deste material traga muito estímulo e desejo de continuar com-
partilhando conosco os resultados de seus trabalhos em Pesquisa e Desenvolvimento na área de materiais poliméricos. Neste 
sentido, sempre procurando ampliar as possibilidades, informamos que agora através de nossa página da revista é possível 
acessar diretamente o link “Ahead of Print”, no SciELO, onde os autores poderão conferir os dados de um artigo antes de sua 
impressão gráfica e utiliza-los para suas referências bibliográficas. Outro serviço disponível e já implantado de forma eletrônica 
é uma sessão especial onde pesquisadores nacionais e estrangeiros convidados, poderão publicar um “Overview on Polymeric 
Materials”. O link de acesso já foi implantado na página da revista e nossos leitores poderão acessar a primeira publicação 
cujo tema é “Cellulose – reinforced composites: From micro-to nanoscale”, cujos autores são Alain Dufresne e Mohamed N. 
 Belgacem do Institut Polytechnique de Grenoble, France. 

Como matéria única e especial, trazemos vários depoimentos de colegas e ex-alunos da Professora Fernanda Margarida 
Barbosa Coutinho.

Boa leitura e continuamos contando com vocês para alcançarmos definitivamente o reconhecimento internacional de nossa 
revista.
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