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2013 será um ano especial para a ABPOL que completará 25 anos de atividades e
celebrará relevantes serviços prestados a comunidade polimérica no país neste período.
Na criação da ABPOL houve uma passagem bastante emblemática que resume o
tamanho do desafio que os fundadores enfrentaram naquele momento. Durante a cerimônia
de fundação da associação a Professora Eloisa Mano, pioneira e grande incentivadora na
área de polímeros no Brasil proferiu o seguinte comentário. ”... fácil é criar uma entidade
como essa, o difícil é mantê-la, fazê-la crescer, funcionar e atingir seus objetivos”.
Nossa associação vem nos últimos oito anos sofrendo transformações que tem modificado
sua atuação em alguns segmentos importantes resultando numa maior solidez institucional,
porém sem se afastar das premissas que orientaram sua criação.
Um exemplo de resultados das modificações efetuadas é o anúncio que a partir deste ano
a nossa revista polímeros passará a contar com seis edições anuais.
Por fim convido a todos a participarem do 12 CBPOL em setembro próximo cujas inscrições já se encontram
abertas.
Abraços,
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O presente fascículo inicia a divulgação de artigos e outros textos neste ano de 2013. O Corpo Editorial desta Revista
pretende introduzir algumas modificações durante o transcorrer do ano, sempre tendo como meta o aprimoramento
constante, o que aliás consiste na tônica dominante na Associação Brasileira de Polímeros (ABPol), responsável pela
publicação da Revista Polímeros.
Conforme já informado previamente, este ano contaremos com no mínimo seis fascículos, sendo previsto também
um aumento no número de artigos publicado em cada fascículo. Dentre os artigos publicados, iniciamos o ano com no
mínimo quarenta por cento correspondendo a textos redigidos em inglês. Desta forma, pretendemos diminuir, mesmo
que ainda não na extensão desejada, o intervalo de tempo transcorrido entre o aceite e a publicação de um artigo,
assim como pretendemos intensificar a internacionalização da Revista, aumentando gradualmente o número de artigos
publicados em inglês, os quais têm prioridade de publicação na listagem de artigos aceitos.
Estas ações têm sido acompanhadas por considerável atenção direcionada para a qualificação dos manuscritos
submetidos, pois esta Revista sempre teve como alvo publicar artigos que sejam pioneiros, ou que acrescentem informações
importantes a determinada área. Neste contexto, a atuação do Corpo Editorial tem assumido ainda maior relevância.
Finalmente, gostaríamos de chamar a atenção de nossos leitores, tanto do meio acadêmico como industrial, para o
fato que a Revista publica artigos inseridos na categoria Técnico-Científico, os quais têm ocupado de forma majoritária
o espaço de cada fascículo, mas também publica textos inseridos em Comunicações (Short Communication), Artigos
de Revisão, Práticas Industriais, Normas e Métodos, e Mercadologia. Assim, incentivamos aqueles que pretendam
submeter manuscritos para a Revista Polímeros, a buscarem informações nas Instruções para Apresentação de
Trabalhos, a fim de que possam detectar em que categoria o trabalho a ser submetido melhor se adéqua.
Esperamos que as modificações que vêm sendo introduzidas caminhem no sentido de aumentar o grau de satisfação
e de interesse de nossos autores e leitores.

