
Quim. Nova, Vol. 26, No. 3, 299, 2002

E
d
it
o
r
ia
l

A 26ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Química ocorrerá em Poços de Caldas, MG, no pe-
ríodo de 26 a 29 de maio de 2003 e terá como tema
central “A Química Torna Sua Vida Melhor”.

Contemplando o tema da Reunião, a conferên-
cia de abertura “A QUÍMICA DA SAÚDE E OS
FÁRMACOS” será proferida pelo Professor Eliezer
J. Barreiro (UFRJ), ex-Presidente e atual membro
do Conselho Consultivo da SBQ.

Ainda levando em conta o tema central, a pro-
gramação inclui 8 conferências plenárias, sendo
6 de pesquisadores do Brasil; 2 simpósios; 8
workshops; 9 cursos; 17 sessões coordenadas e o
lançamento de 9 livros, além das sessões diárias de
discussão de painéis.

Programamos, também, a outorga da Medalha
Simão Matias para os professores Nídia F. Roque
(UFBA) e Eliezer J. Barreiro (UFRJ) e a Homena-
gem JBCS aos professores Henry Taube (Stanford
University) e Yoshitaka Gushikem (UNICAMP), em
reconhecimento à grande contribuição para o de-
senvolvimento da Química. Ao final da solenidade
teremos a encenação da versão para teatro do livro
“Oxigênio”, de autoria de Carl Djerassi e Roald
Hoffman, com apresentação do Grupo de alunos do
IQ/UFRJ, sob a coordenação do Professor Carlos
Alberto Filgueiras e direção de Mariangela Cantú.

Os cerca de 1800 trabalhos aceitos para apresen-
tação serão discutidos em 3 sessões, sendo que cada
sessão terá 2 horários: das 8:00 às 9:30 h, painéis
com números pares e das 9:30 às 11:00 h, painéis
ímpares. Dentre estes trabalhos, alguns foram sele-
cionados pela Comissão Científica para apresenta-
ção oral nas 17 sessões coordenadas. Pela segunda
vez, a avaliação dos trabalhos submetidos foi reali-
zada online, por cerca de 250 assessores ad-hoc,
especialistas nas diversas áreas da Química, sob a
coordenação da Comissão Científica.

Para terminar o processo de avaliação dos traba-
lhos, os membros das Comissões Organizadora e
Científica, da Diretoria e do Conselho da SBQ reu-
niram-se, no Instituto de Química da UNICAMP,
nos dias 7 e 8 de março, para elaborar os pareceres

para os resumos recusados, montar as ses-
sões coordenadas, distribuir os auxílios aos
100 melhores trabalhos de IC e organizar a
apresentação nas sessões de discussão de
painéis. Cada trabalho foi lido por pelo
menos 2 assessores e, posteriormente, sub-
metido à avaliação final das comissões de
área, o que, sem dúvida, dá transparência
ao processo. O programa da 26a RASBQ
foi elaborado considerando as sugestões recebidas
dos sócios e a experiência adquirida com as reu-
niões anteriores.

Gostaríamos de agradecer a todos, supervisores
e analisadores, pelo empenho nesta fase de avalia-
ção online, que representa um grande avanço para a
SBQ.

A novidade para este ano foi a implementação
de boleto bancário para o pagamento da inscrição
na 26ª RASBQ, a exemplo do que já havia sido ado-
tado para a quitação da anuidade de 2003. O boleto
foi adotado pela SBQ, objetivando um salto de qua-
lidade no serviço prestado, uma vez que com este
sistema o pagamento pode ser efetuado em qual-
quer agência bancária. Em ambos os casos o objeti-
vo foi plenamente alcançado.

 Causou-nos muita satisfação o sucesso da
25ª RASBQ que esperamos, com a participação e
colaboração de todos, repetir durante a 26ª RASBQ.
Garantimos que, para tal, não faltará vontade e de-
terminação da Comissão Organizadora.

Converse com seus colegas, amigos, alunos, pro-
fessores e traga mais gente para a SBQ. Se você
ainda não é sócio, aproveite e associe-se. Assine o
JBCS e a QNEsc. Vamos, juntos, construir uma SBQ
cada vez mais forte e realizar mais uma grande Reu-
nião Anual!!!

Até Poços.

Luiz Carlos Dias
Secretário Geral da SBQ

Presidente da Comissão Organizadora
da 26a Reunião Anual da SBQ


