
3º. Encontro Nordeste de Ciência e Tecnologia de Polímeros 
28 a 30 de novembro de 2016, Fortaleza, Ceará, Brasil 

PROMOTORA ORGANIZADORA APOIO 

 
Caros colegas, professores, pesquisadores, 
alunos e profissionais da área de polímeros, 
 
Temos a honra de convidá-los para o 3° ENCONTRO NORDESTE DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE POLÍMEROS que ocorrerá no período de 28 a 30 de novembro de 2016. O 

encontro é promovido pela Associação Brasileira de Polímeros - Regional Nordeste (ABPol-

NE) e organizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa (Embrapa 

Agroindústria Tropical), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial Regional Bahia – SENAI (DR-BA) - Centro Integrado de Manufatura 

e Tecnologia (CIMATEC) e apoiado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto 

Federal do Ceará (IFCe), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Está edição 

será realizado em Fortaleza/CE, nas dependências da Embrapa Agroindústria Tropical. 

O tema do 3° encontro é “Desafios Multidisciplinares para a Cadeia Produtiva de Polímeros 

oriundos de Biorecursos”. O objetivo geral do encontro é congregar, pesquisadores, professores, 

alunos e profissionais do setor produtivo ligado à área de polímeros, tendo como objetivo a 

disseminação de conhecimento acadêmico e técnico na área de materiais poliméricos, em 

especial nos temas: a) Polímeros e compósitos de base lignocelulosica; b) (Bio)polímeros, 

polímeros biodegradáveis e aplicações; c) Blendas, compósitos, nanocompósitos e modificação 

de (bio)polímeros; d) Processos de liberação controlada com base em (bio)polímeros e suas 

aplicações; e) Processamento e caracterização de polímeros; f) Nanofibras e nanoestrutura com 

base em (bio)polímeros; e g) Avaliação de desempenho ambiental de processo e produtos com 

base polimérica, que atuem notadamente região Nordeste do Brasil.  

O Encontro Nordeste de Ciência e Tecnologia de Polímeros vem se consolidando como um 

evento na agenda técnico-científica sobre o tema polímeros no Brasil, com apoio da ABPOL, 

estando em sua terceira edição com os dois encontros anteriores realizados em Natal-RN e 

Salvador-BA. 

Local: Embrapa Agroindústria Tropical 
Rua Dra. Sara Mesquita, n. 2.270, Bairro Planalto do Pici,  
Fortaleza-CE – GoogleMaps (-3.751828, -38.575930). 
 

Sejam bem-vindos. 
Esperamos encontrá-los em Fortaleza! 
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