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Cooperação com Revista Internacional

A nossa revista estará a partir da próxima edição de 2001 estabele-
cendo um programa de cooperação com o conhecido periódico internacional
“Advances in Polymer Technology” editado pela John Wiley, que permitirá
publicações recíprocas de traduções de alguns artigos já publicados em ambos
os periódicos.  Preliminarmente, cogita-se um número restrito de 4-6 publica-
ções de artigos traduzidos por ano em cada periódico.  O critério de seleção
dos artigos para tradução se baseará na originalidade e impacto tecnológico do
trabalho na área de ciência e tecnologia de polímeros.  Com o objetivo de
manter um alto padrão de qualidade das traduções a serem publicadas, os auto-
res dos artigos selecionados contarão no trabalho de tradução com o apoio
logístico dos comitês editoriais dos respectivos periódicos.  Direitos de publi-
cação destes artigos traduzidos, com o consentimento por escrito dos seus
autores, serão negociados entre a ABPol e a John Wiley.  Com mais este pro-
grama de cooperação, a revista “Polímeros” espera estar contribuindo para uma
maior visibilidade dos trabalhos nela publicados por autores nas línguas portu-
guesa e espanhola.

Na seção editorial aparece uma curta análise do impacto dos preços
do petróleo no mercado petroquímico brasileiro, onde se alerta para a necessi-
dade de se buscar soluções para a eterna crise global provocada pelo preço do
petróleo.
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