A 25ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Química ocorrerá em Poços de Caldas - MG, no
período de 20 a 23 de maio de 2002 e terá como
tema central “25 anos da Sociedade Brasileira de
Química - Reflexão Crítica e Perspectivas”.
Contemplando o tema central da Reunião, a conferência de abertura, “SBQ 25 anos: Passado, Presente e Futuro”, será proferida pelos Professores
Angelo da Cunha Pinto (UFRJ) e Oswaldo Luiz
Alves (UNICAMP), ambos ex-Presidentes da SBQ.
Ainda levando em conta o tema da Reunião, a
Comissão Organizadora decidiu que as 9 conferências convidadas seriam proferidas por pesquisadores do Brasil. Além das conferências, a programação inclui, 3 workshops; 3 simpósios e 9 cursos.
Teremos, também, uma exposição de fotos relacionada ao tema central e o lançamento de 6 livros.
Como parte das festividades em comemoração
ao 25o aniversário, programamos uma homenagem
às ex-Diretorias da SBQ, representadas pelos respectivos presidentes, seguida da apresentação da
versão para o teatro do livro “O Método Científico”, de Leopoldo De Meis e Dilcenio Rangel.
Os cerca de 1800 trabalhos aprovados para apresentação serão discutidos em 3 sessões, sendo que
cada sessão terá 2 horários de discussão: das 8:00
às 9:30 painéis com números impares e das 9:30 ás
11:00 painéis com números pares. Dentre esses trabalhos, alguns foram selecionados pela Comissão
Científica para apresentação oral nas 16 Sessões Coordenadas específicas.
Ainda este ano, decidiu-se manter a concessão
de 100 auxílios-participação para estudantes de graduação, distribuídos de acordo com o mérito, julgado pela Comissão Científica, por ocasião da avaliação dos trabalhos submetidos à 25a RASBQ.
A grande novidade para esta reunião foi a
implementação de um sistema de avaliação online,
para análise dos trabalhos submetidos. Criamos um
módulo de supervisor, controlado pelos diretores de
divisão e um módulo de analisador, utilizado pelos
colegas que emitiram os pareceres. Através do
módulo supervisor, o diretor de cada divisão cadastrava os analisadores e distribuía os trabalhos, de
acordo com a especialidade de cada um.
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Cadastramos pouco mais de 200
analisadores, de norte a sul do Brasil, analisamos cerca de 1920 trabalhos e recebemos quase 4000 pareceres (cada trabalho
foi lido por, no mínimo, dois analisadores),
o que torna a legitimidade do processo simplesmente inquestionável.
A reunião para discussão dos trabalhos
recusados na avaliação online, composição
das sessões coordenadas, distribuição dos auxílios a
100 trabalhos de IC e montagem das sessões de painéis foi realizada no IQ-UNICAMP, no sábado, dia
09/03, com um número bem menor de pessoas, se
comparado ao das reuniões anteriores.
Gostaria de agradecer a todos, supervisores e
analisadores, pelo empenho nesta fase da avaliação
online, que representa um grande avanço para a
SBQ, não só para as reuniões anuais mas, também,
porque em futuro próximo, o sistema deverá se estender às nossas publicações, mostrando que a SBQ
está trilhando novos caminhos, em busca de uma
eficiência cada vez maior. Certamente algumas pequenas mudanças, melhorias e acertos serão feitos
para o próximo ano, mas estamos muito satisfeitos
com o funcionamento do sistema. Mais uma vez,
não houve fase de testes. Nosso teste foi a própria
avaliação.
Um agradecimento especial aos membros da Diretoria e do Conselho por acreditarem em nossas
idéias e pelo apoio dado desde o início desta gestão. Também quero agradecer muito aos Diretores
de Divisão, ao Adalberto, da Adaltech Informática,
ao Valdir Bertolino (UNICAMP), nosso webmaster
e a todos da Secretaria da SBQ.
Muito obrigado a todos pelo apoio durante estes
dois anos de gestão!!!
Vamos nos encontrar em Poços de Caldas e, juntos, comemorar os 25 anos da nossa SBQ.
Até lá.
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