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M e n s a g e M  d o  P r e s i d e n t e  d a  a B P o l

O ano de 2006, para a ABPol, foi marcado com a realização do Macro 2006. Pela 
grandeza e o nível de responsabilidade assumido, os esforços do ano foram consumidos 
nos preparativos, realização e conclusão do evento. Como resultado, pelas manifestações 
dos convidados de outros países, nos sentimos recompensados por todos esses esforços. 
Contudo, apesar dos esforços concentrados no Macro, outras atividades da Associação 
não foram negligenciadas, como as atividades das Comissões Técnicas, o início dos 
preparativos para a realização do próximo CBPol e a realização do curso “Análise de 
problemas em peças moldadas por injeção”, que foi uma atividade muito bem sucedida. 
Iniciamos também a edição do Boletim Eletrônico para aumentar a divulgação e notícias 

de interesse de nossa comunidade.
A ABPol cada vez mais tem apoiado atividades com retorno positivo para os associados como o apoio a rea-

lização de outros eventos e a editoração e venda de livros com descontos especiais para os associados. O número 
de títulos de livros vendidos com interesse para a área de polímeros a cada ano tem ampliado e atualmente já 
contamos com aproximadamente 30 títulos. Muitos desses títulos têm sido utilizados nas disciplinas de cursos 
tanto nas universidades como fora dela.

Para darmos um próximo passo em direção a autonomia e a consolidação da ABPol, a Diretoria e o Conselho 
Diretor aprovaram a compra de uma sede para a Associação, e esperamos que em 2007 possamos dar esse passo 
decisivo.

Raquel S. Mauler

e d i t o r i a l

A revista Polímeros: Ciência e Tecnologia encerra com esta edição nº 4 mais um ano de divulgação das pes-
quisas e desenvolvimentos na área de polímeros, cuja qualidade se deve fundamentalmente à colaboração profis-
sional de nossos consultores, no criterioso trabalho de avaliação dos trabalhos submetidos. Na edição anterior já 
havíamos noticiado e convidado os interessados para realizarem a submissão on line de seus trabalhos através do 
acesso ao portal http://pubcentral.com.br/polímeros. Este serviço está definitivamente implantado e em funcio-
namento tanto para submissão como para a avaliação da parte dos consultores convidados. O reconhecimento da 
qualidade de nossa revista pode ser ainda maior, e isto dependerá apenas de nossa comunidade científica. Neste 
sentido, gostaríamos de propor um desafio para os próximos anos, que é a conquista da indexação da revista. Para 
isto, uma primeira ação de nossa comunidade será a citação dos artigos publicados na revista Polímeros: Ciência 
e Tecnologia em seus artigos enviados para revistas internacionais. Atingimos a marca de 12 artigos técnico-
científicos por edição em diversas áreas de abrangência da Ciência dos Polímeros. Pretendemos continuar assim 
nos próximos anos e, portanto, agradecemos aos autores de todo País, convidando-os a continuarem a enviar os 
resultados de seus trabalhos para que possamos divulgá-los através de nossa revista. Nos últimos doze meses 
tivemos pelo menos dois importantes momentos para discussão de temas de interesse da ABPol e da revista Po-
límeros: Ciência e Tecnologia: o 8º Congresso Brasileiro de Polímeros e o Macro 2006. Pudemos divulgar, em 
um número especial, diversos artigos que foram apresentados no Macro-2006, tanto em língua inglesa como em 
português, com o objetivo de levar a nossa revista a todas as partes do mundo. O Conselho Editorial da revista 
agradece a todos os colaboradores, com a certeza de que todo sucesso alcançado neste ano que está terminando 
possa ter de alguma forma, no próximo ano, seus resultados divulgados através de nossa Revista.

Nossos agradecimentos e sinceros votos de Boas Festas e um Ano pleno de paz, com muitos sonhos e reali-
zações.

Comitê Editorial




