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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

Prezados Associados,

Com o objetivo de atender as necessidades da comunidade polimérica, a ABPol está 
finalizando o seu calendário de cursos que serão oferecidos para o ano de 2012. Buscando 
na medida do possível atender a todos, a Associação Brasileira de Polímeros, realizou uma 
pesquisa de interesse onde disponibilizou 26 cursos para a escolha de toda comunidade.

Os cursos que obtiveram maior demanda poderão ser encontrados nesta edição. Em 
abril, ocorrerá uma das mais conhecidas feiras no setor de plásticos, a Plastshow 2012. 
O objetivo da Plastshow é apresentar os desenvolvimentos tecnológicos mais recentes na 
área do plástico, que podem auxiliar os transformadores e projetistas de peças ou moldes 
na solução de seus problemas cotidianos.

A Plastshow acontecerá do dia 10 a 13 de abril e a ABPol estará presente para atender e divulgar as atividades 
da Associação. Durante a realização da Plastshow ocorrerá o 15° Seminário das Comissões Técnicas, onde serão 
apresentadas diversas palestras de extremo interesse da comunidade. 

Gostaria de destacar a iniciativa na promoção em 2012 de eventos técnico-científicos organizados pelas diretorias 
das regionais Sul, Leste e Nordeste que denota o esforço aplicado por essas diretorias na busca em ampliar ainda 
mais o seu papel e relevância. Ações desta natureza contribuem significativamente para difusão de conhecimento e no 
desenvolvimento e integração da nossa comunidade polimérica em todo o país.

Por fim, gostaria de agradecer especialmente o Prof. Dr. Adhemar C. Ruvolo, figura brilhante e motivo de orgulho 
para nossa Associação, que após 5 anos está deixando o cargo de Editor de nossa revista, cuja dedicação e trabalho 
incessante na condução da Revista Polímeros, fez com que o nome de nossa revista atingisse o destaque atual e dar 
boas vindas à nova editora Profa. Dra. Elisabete Frollini.

Dellyo Ricardo S. Álvares

e d i t o r i a l

É com muita honra e imenso prazer que inicio a atuação como editora da Revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia”.
Esta Revista foi criada em novembro de 1991, tendo publicado até o momento 797 artigos. Atualmente, se 

encontra indexada no “Chemical Abstracts”, “RAPRA Abstracts ”, “All -Russian Institute of Science and Technical 
Information”, “Red de Revistas Cientificas de America Latina y el Caribe”, “Latindex ”, “ISI Web of Knowledge” e 
“Web of Science ”. Ainda na gestão anterior, foi decidido que artigos redigidos em inglês corresponderão a até um 
terço dos artigos publicados em cada volume, dependendo da disponibilidade de manuscritos redigidos em inglês e 
aceitos. Como é do conhecimento de todos, os artigos publicados podem ser acessados nas página da Revista e do 
Scientific Electronic Library (Scielo- www.scielo.br). Neste contexto, tem-se como expectativa que este conjunto 
de fatores (indexação em vários Bancos de Dados, aumento do número de artigos redigidos em inglês, facilidade de 
acesso ao texto do artigo completo) ampliará de forma considerável a internacionalização desta Revista, o que consiste 
em aspecto positivo e relevante. Dentro das atribuições conferidas ao editor, é minha intenção dar continuidade a este 
processo, além de buscar por outras ações que possam contribuir para com o aprimoramento das futuras edições.

Agradeço a todos pela confiança em mim depositada, e parabenizo meus antecessores, em especial ao Prof. Adhemar 
Ruvolo Filho, que antecedeu a mim nesta tarefa, pelo excelente trabalho realizado, o que sem dúvida consistirá em 
facilitador para que novos avanços ocorram a partir do presente momento.

Elisabete Frollini

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1428&lng=en&nrm=iso

