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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 11° Congresso Brasileiro de Polímeros está se aproximando e a Associação Brasileira de 
Polímeros está se empenhando para que esta nova edição do tão aguardado evento da comunidade 
polimérica seja mais um grande sucesso.

Até o momento já possuímos um grande numero tanto de inscrições quanto de trabalhos 
submetidos para a avaliação.

Como já é de conhecimento de todos, no CBPol é realizada a posse da nova diretoria. No site da 
Associação, todos podem ter o acesso às normas cuja eleição para a escolha da nova diretoria segue.

A renovação parcial do conselho diretor da ABPol contempla 14 (catorze) membros, onde 
03 (três) membros obrigatoriamente deverão ser de candidatos representantes de  empresas 
patrocinadoras da ABPol, as demais vagas serão preenchidas pelos candidatos eleitos da lista 
indicada pelo sócios individuais ou representante de sócios coletivos. Participe!

Dellyo Ricardo S. Álvares

e d i t o r i a l

Prezados leitores, é com imenso prazer e muito orgulho que encaminhamos esta Edição 02/2011 de nossa revista 
comunicando a todos que o Fator de Impacto (FI) de nossa revista, avaliado para o ano de 2010, atingiu a marca de 0,436. 
Este é um resultado que merece nossa reflexão e comprometimento. Meu desejo é que atinjamos num horizonte de mais um 
ano o valor de FI = 1,0, e para isto deveremos continuar citando a revista em nossas publicações internacionais.

O Comitê Editorial registra neste momento um agradecimento especial ao seu corpo de revisores e a todos que de 
maneira continuada, ao longo destes anos tem enviado artigos de elevado nível à nossa revista.

Comitê Editorial


