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Uma belíssima reunião, rica em discussões científicas e fantásti-

ca em todos os sentidos!!! É o que esperamos do XXVI Congreso

Latinoamericano de Química / 27ª Reunião Anual da Sociedade Bra-

sileira de Química - XXVICLAQ/27ªRASBQ, organizado pela So-

ciedade Brasileira de Química - SBQ, em conjunto com a Federación

Latinoamericana de Asociaciones Químicas - FLAQ, que será reali-

zado na cidade de Salvador - BA, no período de 30 de maio a 02 de

junho de 2004.

Desde a sua criação, em 1924, o Congresso Latinoamericano de

Química já visitou o Brasil duas vezes, em 1937 e 1984. Portanto, o

XXVI Congreso Latinoamericano de Química será a nossa terceira

oportunidade de receber os(as) colegas Químicos(as) da América

Latina.

Em 2004, o cenário é de esperanças. A Química brasileira atin-

giu um alto nível de consolidação: existem 43 programas de pós-

graduação distribuídos pelo País, formando por ano, cerca de 400

mestres e 300 doutores (dados de 2002). A produção científica, que

em 1984 era de cerca de 800 artigos, cresceu vertiginosamente e

atingiu cerca de 1.900 artigos, em 2002. A Sociedade Brasileira de

Química - SBQ consolidou-se como um dos eixos mobilizadores da

Química no País. As suas Reuniões Anuais congregam, a cada even-

to, aproximadamente 2.500 participantes que apresentam, em mé-

dia, cerca de 2.000 comunicações de pesquisa. A capacidade edito-

rial da SBQ é expressiva. A sua atuação envolve a edição de Livros

Textos (EditSBQ), a publicação de três periódicos: Química Nova,

Journal of the Brazilian Chemical Society e Química Nova na Esco-

la, que estão entre os mais relevantes dentre os publicados na Amé-

rica Latina e a edição do Boletim Eletrônico, que é um meio de co-

municação rápido e eficiente com a comunidade química.

Com o objetivo de promover maior integração entre os químicos

da América Latina, a FLAQ e a SBQ juntam esforços no sentido de

realizar uma reunião conjunta, cuja conferência de abertura será pro-

ferida pelo Prof. Oswaldo Luiz Alves (UNICAMP), ex-Presidente e

atual membro do Conselho Consultivo da SBQ.

A programação da reunião inclui: 25 conferências plenárias, 60

mini-conferências (30 minutos), distribuídas em 14 simpósios tipo

sessões coordenadas e cerca de 40 apresentações distribuídas em 6

simpósios, além de 4 workshops, 14 mini-cursos e lançamentos de

14 livros. Programamos, também, a entrega da Medalha Simão

Mathias. Teremos ainda a posse da nova Diretoria da SBQ e da FLAQ.

Dentro do objetivo de aumentar e melhorar a divulgação da Quí-

mica junto aos alunos do ensino fundamental e médio, a SBQ pro-

move, pela primeira vez, a Olimpíada SBQ. A premiação dos auto-

res dos melhores trabalhos submetidos ocorrerá durante a realização

da 27ª Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasi-

leira de Química.

Mais de 2.600 trabalhos aprovados para apresenta-

ção serão discutidos em 3 sessões de painéis, sendo que

cada sessão terá 2 horários de discussão, 1:30 para pai-

néis com números ímpares e 1:30 para painéis com nú-

meros pares. Dentre estes trabalhos, alguns foram selecionados pela

Comissão Científica para apresentação oral nos 14 simpósios espe-

cíficos. Pela terceira vez, a avaliação dos trabalhos submetidos foi

realizada online, por cerca de 300 assessores ad hoc das diversas

áreas, de norte a sul do Brasil, sob a coordenação das Comissões

Organizadora e Científica. A reunião para discussão dos trabalhos

recusados na avaliação online, composição das sessões coordena-

das, distribuição dos auxílios a 100 trabalhos de IC e montagem das

sessões de painéis foi realizada no IQ-UNICAMP. O Programa foi

elaborado considerando a experiência adquirida e as sugestões rece-

bidas dos sócios.

A SBQ continua apoiando a participação de estudantes de gra-

duação através da concessão de 100 auxílios-participação, distribuí-

dos de acordo com o mérito, avaliado pela Comissão Científica.

Revigorados pelo sucesso das reuniões anteriores, convidamos a

todos(as) a participarem do XXVICLAQ/27ªRASBQ. Garantimos

que não faltará vontade e determinação da comissão organizadora,

no sentido de fazer com que esta próxima reunião seja ainda melhor.

Para a Sociedade Brasileira de Química, é uma grande satisfação

e orgulho realizar a nossa 27a Reunião Anual juntamente com o XXVI

Congreso Latinoamericano de Química que, certamente, proporcio-

nará maior interação entre os químicos da América Latina e, em de-

corrência desta maior integração, esperamos que estes encontros

passem a acontecer com maior freqüência.

Gostaria de agradecer o apoio dos membros da Diretoria e do

Conselho da SBQ, da Comissão Organizadora, da Comissão

Organizadora local, dos Diretores das Divisões Científicas, dos co-

legas que participaram da avaliação dos trabalhos submetidos e a

todos que de alguma forma contribuíram para a organização e reali-

zação do XXVI CLAQ/27ªRASBQ. Muito obrigado!!!

Vamos nos encontrar na bela cidade de Salvador e comemorar,

juntos, mais um grande evento.

Que todos(as) sejam muito bem vindos(as) e que aproveitem ao

máximo esta reunião!!!

Luiz Carlos Dias (UNICAMP)

Secretário Geral da SBQ

Coordenador das Comissões




