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A nossa ABPol vem realizando com entusiasmo uma extensa programação de atividades
que foram planejadas pela atual diretoria da Associação neste ano de 2012.
Em abril estivemos presentes na Plastshow 2012 com Stand de divulgação das atividades
da Associação. Neste mesmo evento destaca-se a realização do Décimo Quinto Seminário
das Comissões Técnicas, onde ocorreu o lançamento dos programas interlaboratoriais.
Serão oferecidos neste primeiro momento os seguintes temas: Calorimetria Diferencial de
Varredura, Resistência à Tração e Resistência ao Impacto IZOD.
A ABPol também uma vez mais estará presente entre os dias 20 e 24 de agosto na feira
INTERPLAST divulgando suas atividades e oferecendo seus serviços. Além do Stand da
ABPol contamos agora com a utilização de vídeo institucional especialmente confeccionado para divulgação em
eventos desta natureza.
Outras atividades que merecem destaque dizem respeito à grande procura observada no curso de Aditivação e
Degradação de Polímeros. Outro curso de grande interesse no momento se refere a Análise do Ciclo de Vida de
produtos com foco em Polímeros que está programado para os dias 13 e 14 de junho próximos.
Gostaria por fim de parabenizar a Regional Sul pelo grande sucesso na Organização do Workshop – Polímeros de
Fontes Renováveis, realizado no dia 21 de maio, quando tivemos cerca de duzentos participantes entre profissionais,
estudantes e membros da Comunidade Científica.
Forte Abraço
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Caros leitores,

Janeiro a Dezembro
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O gráfico mostrado ilustra o crescimento no número
de manuscritos Submetidos para a Revista Polímeros. No
Janeiro a Maio
100
corrente ano, o número de submissões recebidas entre os
meses de janeiro e maio correspondeu a mais de 60% do total
72
80
de submissões do ano de 2011.
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Este aumento nas submissões corresponde a um indicador
40
positivo, e tem levado o Comitê Editorial à reflexões sobre a
20
possibilidade de aumentar o número de fascículos publicados
0
anualmente, já a partir de 2013.
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Esperamos atender cada vez mais às expectativas daqueles
que têm submetido, assim como daqueles que pretendam submeter manuscritos para esta Revista, e agradecemos a
todos que têm contribuído para com o crescimento observado.
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