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14-Nov-2014

Dear Dutra,

Manuscript ID PC-14-1726 entitled "In situ synthesis of polystyrene
nanocomposites using layered double hydroxide (LDH) with unusual chain
packing mode: Study of morphology, thermal and mechanical properties.", by
Botan, Rodrigo; Caio, Telma; Lona, Liliane, has been submitted to Polymer
Composites.

I invite you to review this manuscript. The abstract appears at the end of this
letter, along with the names of the authors. Please let me know within 5 days if
you will be able to review this paper. If you are unable to review this paper,
would you take a moment to please recommend one or two other possible
referees with expertise in this area?

Please consider whether you have any conflict(s) of interest that may have an
impact on the impartiality of your review (including in relation to any Company
and/or commercial product mentioned in the article). If your conflict is serious
enough to preclude your participation you should decline this invitation to
review. Please contact me or the Editorial Office prior to accepting this invitation
if you’d like to discuss what constitutes a serious conflict.

If you do choose to review this manuscript, please indicate your acceptance by

clicking, "Agree", via email below.

Palavras chave: Revisão de Artigo

Entidade parceira: VirginiaTech

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: PUBLICAÇÕES

Complemento da Forma de
Extensão:

Revista

Período de realização: 11/14/2014 a 12/09/2014

Carga horária total da
atividade:

6 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

3

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 2047563

Nome do Coordenador: Gabriel Benedet Dutra
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CPF do Coordenador: 4862243924

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 4896739703

E-mail: gabriel.d@ufsc.br

Carga horária na atividade: Não entra no PAD

Número de Horas TOTAIS: 6 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações

Número de pessoas atingidas por esta atividade foi adicionado o número de autores do artigo
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