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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,

Gostaria de fazer um convite especial a toda comunidade polimérica no país para 
participação no 12º Congresso Brasileiro de Polímeros que ocorrerá entre os dias 
22 e 26 de Setembro de 2013 no Oceania Park Hotel na cidade de Florianópolis. Nesta 
ocasião a ABPOL celebrará 25 anos de existência. Nesta oportunidade vamos celebrar 
juntos as contribuições relevantes na área de polímeros desta associação nesse período.

Gostaria por fim destacar três eventos marcantes que acontecem neste ano promovidos 
pelas nossas regionais. A regional Sul que realizou um evento de grande sucesso em Caxias 
do Sul-RS, em maio deste ano intitulado Polímeros de Fontes Renováveis.

Agora no mês de novembro de 2012, nos dias 22 e 23, será realizado o primeiro 
encontro técnico promovido pela regional nordeste, denominado I encontro nordeste de ciência e tecnologia de 
polímeros – Quem Somos? em Natal - RN

Nos dias 3, 4 e 5 de Outubro, no Rio de Janeiro, a regional Leste promove o VI Encontro Regional de Polímeros, 
com destaque para o tema polímeros e sustentabilidade.

Forte Abraço

Dellyo Ricardo S. Álvares

e d i t o r i a l

Caros leitores,

A divulgação do Fator de Impacto (FI) dos periódicos indexados na Web of Science trouxe uma boa notícia para 
a Revista Polímeros: Ciência e Tecnologia, pois como consequência do aumento no número de citações de artigos 
publicados nos dois anos anteriores, o FI passou de 0,436 (2010) para 0,522 (2011).

Este aumento no FI pode ser tomado como um indicador do crescimento do interesse nos artigos publicados na 
Revista, da parte de membros da comunidade científica da área de Polímeros. Tem-se como expectativa que este 
interesse aumente, em decorrência do aumento do número de artigos publicados em inglês, o que amplia o número 
de leitores.

Paralelamente ao aumento no número de citações de artigos publicados na Revista, observa-se um aumento 
significativo no número de manuscritos submetidos. Este fato faz com que se torne premente o aumento do número de 
artigos publicados anualmente, a fim de que o intervalo de tempo decorrido entre o aceite do manuscrito e a publicação 
do mesmo seja compatível com o observado em periódicos internacionais da área de Polímeros, assim como venha de 
encontro às expectativas dos autores.

Elisabete Frollini


