
Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ)
Departamento de Química – ICEx

PLANO DE TRABALHO

______________________________________________________________________

Solicitação de estabelecimento de convênio entre o Programa de Pós-graduação em
Química do Departamento de Química da UFMG e o MM Gerdau - Museu das

Minas e do Metal para realização do evento Química Faz Bem.
______________________________________________________________________

Tipo de evento Atividade de divulgação de ciência;
Exposição

Gestão
Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ)
Departamento de Química (DQ)
Instituto de Ciências Exatas – UFMG

Colaboração MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal

Equipe executora

Amanda Silva de Miranda (docente-DQ-UFMG);
Brenda Lee Simas Porto (docente-DQ-UFMG);
Gabriel Heerdt (docente-DQ-UFMG);
Leonardo Humberto Rezende dos Santos
(docente-DQ-UFMG)
Marcelo Machado Viana (docente-DQ-UFMG).

Registro SIEx 203055

Público alvo População transeunte da Praça da Liberdade de Belo Horizonte
e visitantes do MM Gerdau

Local e período da próxima
realização

MM Gerdau, 18/06/2022, 13:00 – 17:00 h

Frequência do evento Anual para os próximos 3 anos (2022 a 2024)

Páginas do evento https://www.facebook.com/quimicafazbem/
https://www.instagram.com/quimicafazbem/

1. Identificação do objeto a ser executado

O evento Química Faz Bem foi criado em 2017 em comemoração aos 50 anos do Programa de
Pós-graduação em Química da UFMG (PPGQ) e aos 90 anos da instituição. Visa divulgar as
pesquisas científicas realizadas por docentes e discente do Departamento de Química ao público
em geral por meio de painéis, palestras e exposições, enfatizando as atividades que têm relação
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direta com o aumento da qualidade de vida da população, e usando linguagem simples e acessível.
Busca, portanto, demonstrar para a comunidade de Belo Horizonte a importância de se apoiar e
financiar o desenvolvimento científico do país.

A primeira edição, realizada em 09/11/2017, ocorreu na Praça da Liberdade em Belo Horizonte.
Os discentes do PPGQ utilizaram painéis e pôsteres para divulgar suas pesquisas de mestrado e
doutorado aos transeuntes. A segunda edição foi realizada em 18/06/2018 no MM Gerdau - Museu
das Minas e do Metal, também na Praça da Liberdade. Nessa ocasião, além de apresentações
discentes, o evento contou com palestras de docentes do Departamento de Química da UFMG, que
tiveram a oportunidade de esclarecer aos visitantes do museu diversos aspectos relacionados às suas
pesquisas em Química Forense, Química Medicinal, Química Ambiental e Química de
Combustíveis. A terceira edição ocorreu em 15/06/2019, também em parceria com o MM Gerdau,
e visa consolidar a recente tradição do evento de realizar divulgação científica de alta qualidade de
maneira acessível e descontraída. A quarta e a quinta edições ocorreram virtualmente em fluxo
contínuo através de postagens nas redes sociais do evento.

2. Metas gerais e específicas a serem atingidas

A longo prazo, Química Faz Bem objetiva motivar o rompimento das barreiras existentes entre a
pesquisa científica realizada nas universidades e a população em geral. Pretende-se enfatizar a
importância dessas pesquisas para o bem-estar social e/ou pessoal, seja através da sua capacidade de
gerar tecnologia ou conhecimento científico básico.

A sexta edição do evento tem como objetivos específicos: 1) Realizar divulgação científica por meio
das pesquisas mais recentes do Departamento de Química da UFMG; 2) Demonstrar para a
sociedade como a pesquisa científica pode ser influente na qualidade de vida da população; 3)
Demonstrar a importância de financiamento científico sistemático como promotor de igualdade
social; 4) Fomentar a integração dos ingressantes do PPGQ ao Departamento de Química e à
universidade como um todo; 5) Fornecer oportunidades aos discentes do Programa para
exercitarem suas habilidades de argumentação científica.

3. Etapas e fases de execução

Durante as 4 horas de realização do evento, estudantes do PPGQ realizarão a apresentação de
painéis e pôsteres contendo os resultados mais relevantes de suas pesquisas, enfatizando aqueles
com potencial impacto no cotidiano pessoal/social de Belo Horizonte e região. As discussões serão
agrupadas em áreas de conhecimento químico, como por exemplo: Química do Meio Ambiente,
Química de Materiais e Nanociência, Química de Combustíveis e Geração de Energia, Química de
Medicamentos, Química de Produtos Naturais, Química Forense, Química de Alimentos, Química e
Educação, etc. Essas áreas têm estreita relação com as linhas de pesquisa atualmente estabelecidas
no PPGQ. O material impresso requerido para tais apresentações será financiado pelo PPGQ.

Além disso, três palestras de aproximadamente 15 minutos serão proferidas por docentes ou
discentes do PPGQ, visando enfatizar a relação entre algumas das linhas de pesquisa do Programa e
a sociedade em geral. O MM Gerdau está equipado com espaço destinado tanto à alocação dos
painéis quanto às palestras. Concomitantemente, estudantes de graduação serão selecionados e
treinados para realizarem demonstrações experimentais ao público. Esses experimentos serão
realizados em espaço com infraestrutura adequada fornecido pelo MM Gerdau. Os materiais de
consumo requeridos para esses experimentos serão fornecidos pelo Departamento de Química da
UFMG.
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A experiência das edições anteriores mostra que o sucesso do evento depende da sua divulgação
eficiente em duas instâncias:

1) A longo prazo por meio de anúncios em páginas da internet: os veículos a serem utilizados
serão a) Página eletrônica do Departamento de Química da UFMG; b) Página eletrônica do
Programa de Pós-graduação em Química da UFMG; c) Página Eletrônica da UFMG; d)
Boletim eletrônico da Sociedade Brasileira de Química; e) Página eletrônica do MM
Gerdau.

2) A curto prazo por meio de divulgação visual nos arredores da Praça da Liberdade: os
veículos a serem utilizados serão: a) Balões de ar contendo o logotipo do evento; b)
Cartazes; c) Camisetas contendo o logotipo do evento, vestidas pelos discentes e docentes
participantes.

A divulgação a curto prazo visa atingir o público transeunte dos arredores do MM Gerdau e da
Praça da Liberdade. As edições anteriores mostraram que esse é o público majoritariamente
atendido pelo evento.

_______________________________________________

Leonardo Humberto Rezende dos Santos, p/ comissão organizadora Química Faz Bem
Professor Adjunto, Departamento de Química da UFMG

_______________________________________________

Pedro Machado Coelho Andrade
Diretor Administrativo

Associação Mantenedora do Museu das Minas e do Metal
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