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Eventos e Atividades em Polímeros

A Seção Editorial desta edição apresenta uma série de relatos sobre even-
tos nacionais e internacionais de caráter científico e tecnológico, ocorridos
recentemente, abordando o tema Polímeros. Este tipo de divulgação é bastan-
te importante pois proporciona à comunidade a oportunidade de saber um
pouco do que está ocorrendo na área, em diversos setores de atuação. Certa-
mente o evento mais importante para nossa comunidade no Brasil ainda está
por acontecer neste ano, o 5º Congresso Brasileiro de Polímeros (CBPol), a
ser realizado em Águas de Lindóia - SP, de 7 a 10 de novembro. Esta é uma
excelente oportunidade para convidar a comunidade de polímeros a enviar
seus trabalhos para serem apresentados neste evento tão significativo. Os
melhores trabalhos completos escolhidos serão editados em um número es-
pecial desta revista, após o congresso. Nesta mesma seção é apresentada uma
entrevista com o coordenador do projeto PRUMO, desenvolvido em parceria
entre o IPT, o INP, o SEBRAE-SP e a FAPESP. Esta é uma iniciativa muito
interessante para apoiar as pequenas e microempresas na área de transforma-
ção de plásticos do Estado de São Paulo e sua concepção é inovadora do
ponto de vista de capacitação tecnológica. Outra iniciativa interessante, nesta
linha de ação, está sendo realizada no estado do Rio Grande do Sul, através
do projeto Plataforma de Polímeros do Sul do Brasil, financiado pelo PADCT/
MCT e coordenado pela Seção Regional Sul da ABPol (ABPol-Sul) em par-
ceria com importantes Sindicatos e Instituições de ensino e pesquisa. Um
relato sobre os objetivos e atividades deste projeto é apresentado na Seção
Editorial.

O alcance deste periódico, apesar de ser editado em português, está se
expandindo pois a Revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia” está sendo
indexada em algumas fontes de informação no exterior. A veiculação deste
periódico por tais fontes é importante para a divulgação dos artigos publica-
dos em sua Seção Técnica. Como a indexação será realizada através do abstract
em inglês dos artigos, foi necessário que o Comitê Editorial alterasse alguns
itens das Instruções para Apresentação de Trabalhos para se adaptar às regras
de indexação das fontes de informação. O Comitê solicita aos autores de
artigos que verifiquem as mudanças consultando as Normas, geralmente
publicadas na última página de cada edição, quando da escrita de trabalhos
para esta revista.
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