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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

A Associação Brasileira de Polímeros realizou em outubro deste ano, mais uma edição do 

seu congresso, o 11° Congresso Brasileiro de Polímeros.

O 11° CBPol foi realizado na cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo 

e contou com 1031 participantes representantes dos mais diferentes estados brasileiros e 

também do exterior. Um fato bastante notório foi à presença de estudantes de graduação, 

pós-graduação e pós-doutorandos, representando cerca de 67% dos participantes. 

Foram submetidos para a analise, 1060 trabalhos, sendo que destes, 985 trabalhos foram 

aceitos para serem apresentados no 11° CBPol.

A Associação Brasileira de Polímeros agradece a todo auxilio recebido para a realização 

deste, seja das nossas empresas parceiras, quanto ao importante auxilio concedido pelos órgãos de fomento, sem os 

quais, não seria possível a realização de um evento da magnitude do CBPol.

Dellyo Ricardo S. Álvares

e d i t o r i a l

Caros leitores, estamos entregando a vocês a Edição 4 do ano de 2011, onde foi incluída uma matéria sobre o 

11° CBPol, enfatizando os números de trabalhos inscritos e de estudantes provenientes de diferentes regiões do Brasil, 

tanto a nível de graduação, pós-graduação e pós-doutorado. A qualidade dos trabalhos apresentados, tanto oralmente 

como na forma de pôsteres, foram excelentes e, portanto convidamos aqueles que desejarem, a enviar um artigo 

completo para publicação em nossa revista. Como já foi amplamente divulgado a revista alcançou um fator de impacto 

de 0, 436, e agora precisamos conquistar um reconhecimento maior por parte do sistema Qualis na avaliação da nossa 

revista. Um dos entraves tem sido a publicação de trabalhos somente na língua portuguesa e, portanto decidimos 

conjuntamente com o Conselho Editorial da revista que a partir de 2012, priorizar-se-á a publicação de 1/3 dos artigos 

na língua inglesa. Acreditamos que esta ação proporcionará um salto de qualidade na revista e sua definitiva inserção 

no cenário científico internacional.

Boa leitura a todos e agradecemos sempre o empenho e competência de nossos revisores.

Comitê Editorial


