
 
 

 

 

 

REALIZAÇÃO 
 
 
 
 

 
HISTÓRICO E INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Data: 04/11/2016 
 
Local: Centro de Convenções da Escola de Engenharia da 
UFMG – Campus Pampulha - Belo Horizonte, MG 
 
Comissão Organizadora: 
Rodrigo Lambert Oréfice (UFMG) 
Daniel Pasquini (UFU) 
Juan Pedro Bretas Roa (UFVJM) 
Ricardo Geraldo de Sousa (UFMG) 
Glaura Goulart Silva (UFMG) 
Camila Silva Brey Gil (UFMG) 
 
Polímeros são materiais estratégicos no mundo moderno, 
pois estão presentes na grande maioria das aplicações, 
desde aquelas mais comuns, como embalagens e utensílios 
domésticos, até as avançadas, como em dispositivos 
optoeletrônicos e biomateriais. No Brasil a produção, 
desenvolvimento e utilização de polímeros têm se tornado 
cada vez mais importantes, tendo em vista as intrínsecas 
relações entre polímeros e indústrias de grande impacto no 
país, como petroquímicas, agronegócio, automobilística e 
aeroespacial. 
 
Em outubro de 2015, foi aprovada pela ABPol (Associação 
Brasileira de Polímeros) a criação da Regional Minas Gerais 
da ABPol (ABPol Minas). A organização do 1ºWorkshop 
Mineiro de Polímeros consiste em uma das primeiras 
atividades desta nova regional.  
 
Objetivos do evento 
 Reunião dos grupos mineiros de pesquisa e aplicação 

de polímeros para intensificação de interações, 
intercâmbios e contatos;  

 Divulgação da criação da Regional Minas da Associação 
Brasileira de Polímeros; 

 Incremento das interações entre a comunidade mineira 
de polímeros, órgãos de fomento e setor produtivo;  

 Discussão sobre a organização e atividades da Regional 
Minas da Associação Brasileira de Polímeros. 

 
Público alvo 
Comunidade que estuda, pesquisa, processa e aplica 
polímeros no Estado de Minas Gerais na qual se insere 
pesquisadores, profissionais e estudantes vinculados ao 
Estado de Minas Gerais que atuam diretamente com 
polímeros. 

 
 

 
 
 

 
 

ATIVIDADES 
 
Durante o evento, grupos de pesquisa envolvidos com 
polímeros terão oportunidade de descrever suas linhas de 
pesquisa e principais projetos. Outras instituições ligadas ao 
desenvolvimento e aplicação de polímeros, como empresas, 
fundações e órgãos públicos terão também oportunidade 
de expor suas atividades e demandas. 
 

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 
 
A participação no evento está condicionada à inscrição a ser 
efetuada através do e-mail: 
abpolminas.workshop@gmail.com  
 
Taxa de inscrição: não será cobrada taxa de inscrição. 
 
Informações a serem enviadas por e-mail para efetivação da 
inscrição: 
 Nome; 
 E-mail; 
 Profissão e formação (por exemplo: estudante de pós-

graduação em Engenharia de Materiais - doutorando); 
 Instituição; 
 Grupo de pesquisa (ou de trabalho) de vinculação; 
 Resumo das linhas de pesquisa/trabalho e principais 

interesses (limitado a 200 palavras). 
As informações coletadas durante a inscrição serão 
acomodadas em um documento digital que será 
disponibilizado na página do evento na INTERNET.  
 
DATA FINAL PARA INSCRIÇÃO NO EVENTO: 17/10/2016 
 

04/11/2016 Programa preliminar: Atividades 

9:00 – 9:30 Abertura do evento 

9:30 – 12:00 Apresentação de trabalhos técnicos e 
linhas de pesquisa 

12:00 – 13:30 Almoço 

13:30 – 15:30 Apresentação de trabalhos técnicos e 
linhas de pesquisa 

15:30 – 16:00  Intervalo 

16:00 – 17:30 Mesa-redonda: papel da ABPol Minas 
na interação entre as instituições 
acadêmicas e entre estas e o setor 
produtivo 

17:30 – 18:00 Encerramento 
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