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Benefícios:

Associado Sócio Individual
1.

Descontos especiais em congressos, cursos, e eventos promovidos pela ABPol e ou apoiados por ela
amplamente divulgado em nosso site e boletins informativos.

2.

Descontos na aquisição de livros mantidos em nosso acervo, hoje contamos com 46 títulos disponíveis
para venda no site da ABPol.

3.

Recebimento da revista Polímeros: Ciência e Tecnologia por meio eletrônico e de todo material de
divulgação/informação, Publicação trimestral.

4.

Recebimento de carteirinha de identificação como associado individual da ABPol, que poderá ser
apresentada quando da participação em eventos da ABPol e ou apoiados por ela.

5.

Desconto de 10% na publicação de artigo na "Revista Polímeros Ciência e Tecnologia" conforme normas
estipuladas no site da revista.

6.

Acesso área restrita do site com informações exclusivas para associados como: Oportunidades de estágio
e ou empregos (em elaboração).

7.

Isenção de taxas para emissão de 2ª Via dos certificados dos congressos realizados pela ABPol.

8.

Participar das eleições bianuais de renovação do conselho da ABPol.

Associado Sócio Estudante
Apenas aplicável a estudantes sem vinculo empregatício.
1.

Descontos especiais em congressos, cursos, e eventos promovidos pela ABPol e ou apoiados por ela
amplamente divulgado em nosso site e boletins informativos.

2.

Descontos na aquisição de livros mantidos em nosso acervo, hoje contamos com 46 títulos
disponíveis para venda no site da ABPol.

3.

Recebimento da revista Polímeros: Ciência e Tecnologia por meio eletrônico e de todo material de
divulgação/informação, Publicação trimestral.

4.

Recebimento de carteirinha de identificação como associado Junior da ABPol, que poderá ser
apresentada quando da participação em eventos da ABPol e ou apoiados por ela.

5.

Desconto de 10% na publicação de artigo na "Revista Polímeros Ciência e Tecnologia" conforme
normas estipuladas no site da revista.

6.

Acesso área restrita do site com informações exclusivas para associados como: Oportunidade de
Estágios e ou empregos ( em elaboração).

7.

Isenção de taxas para emissão de 2ª Via de certificados dos congressos realizados pela ABPol.

