
Projeto de Extensão 

 

34º Encontro Regional da SBQ-MG 

 

Data: 09, 10 e 11 de dezembro de 2022 

Local: CAD 1 – Centro de Atividades Didáticas 1 – UFMG 

 

 

Comissão Organizadora: 

- Professores do Departamento de Química: 

  Heveline Silva (coordenadora) 

  Rosemeire Brondi Alves (Co-coordenadora) 

  Hallen Daniel R Calado  

  Thiago Teixeira Tasso 

  Gilson de Freitas Silva  

  Dalva Ester da Costa Ferreira 

  Willian Xerxes Coelho Oliveira 

  Leonardo Humberto R dos Santos 

  Valmir Fascio Juliano 

- Técnico Administrativo em Educação 

  Hérico Gonçalves Valiati 

- Alunos de pós-graduação 

  Ruth Pereira Paulino   

  Nathany Isabely Dias Vieira  

  Gustavo Vander Streit 

  Patrícia Salvador Tessaro 

  Mateus Augusto Martins 

 

 

 

 



Apresentação 

Os Encontros Regionais da Sociedade Brasileira de Química acorrem desde 1987 de forma 

ininterrupta (com exceção dos anos 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19) pode ser 

conferido na página oficial da SBQ-MG (http://www.sbq.org.br/minasgerais/). 

A fim de continuarmos o rodízio entre as localidades e levando em conta a desistência repentina 

de Viçosa (comunicação recebida em 15/08/2022) em organizar o 34º Encontro, as professoras 

Heveline Silva e Rosemeire Brondi Alves, professoras do Departamento de Química e membros 

da secretaria regional da SBQ se reuniram com vários professores e considerando o histórico 

dos Encontros Regionais e sua grande importância na educação dos químicos do nosso estado 

bem como na troca de experiências e conhecimento acadêmico, científico e social, assumimos 

a responsabilidade de realizar o 34º Encontro Regional da SBQ-MG nos dias 9 , 10 e 11 de 

dezembro de 2022 em Belo Horizonte. Isto só foi possível devido ao grande incentivo de todos 

os representantes locais (lista atualizada no site oficial) que se disponibilizaram a colaborar com 

a comissão organizadora bem como irão promover a vinda dos estudantes de suas instituições.   

 

Justificativa 

O Encontro promove a troca de experiências científico-acadêmicas em diversos aspectos, 

colaborando com a formação dos estudantes de química em nível de graduação e pós-

graduação, bem como promove a interação entre os pesquisadores do estado de Minas 

Gerais. 

 

Objetivos gerais  

Realizar um evento com atividades diversas com a participação de estudantes das mais de 18 

instituições públicas e privadas do estado que dispõem de curso de graduação em química. 

 

Objetivos específicos 

Realizar workshop da pós-graduação em química multicêntrico da Rede Mineira de Química 

Realizar 8 mini-cursos em diferentes temas da química 

Realizar 4 conferências plenárias 

Realizar 12 mini-conferências 

Realizar 12 sessões coordenadas com apresentação oral de estudantes 

Realizar 2 mesas redondas 

Realizar 2 sessões de poster 

 

 

 

http://www.sbq.org.br/minasgerais/


Metodologia 

 

O Encontro será organizado por uma equipe composta de professores, estudantes e técnicos 

que irão administrar a programação, o site, as inscrições e demais atividades oriundas da 

organização.  

Existe ainda uma equipe de apoio científico e consultores de diversas instituições que atuarão 

na seleção dos trabalhos apresentados e premiados. Também serão responsáveis pela 

indicação dos nomes dos palestrantes a fim de montar uma programação diversa dentro da 

química. 

Forma de avaliação da extensão 

Será realizado um balanço e relatório final após o evento que constará todas as atividades 

realizadas, problemas e dificuldades apresentadas, soluções encontradas e histórico de todo o 

evento para auto-avaliação da equipe. 

Site: ersbq2022.qui.ufmg.br 

Caracterização do público alvo: 

Estudantes de graduação e pós-graduação, professores do Ensino Médio e Superior 

Público estimado: 500 pessoas. 

Inscrições:  de 09/09/2022 a 11/11/2022 via web site do evento 

 

Quanto à atuação dos estudantes no projeto: 

Plano de atividades 

Os estudantes participarão da organização do evento, desde a parte burocrática, regras 

internas e externas, discussões e atividades durante os dias do evento. 

Plano de acompanhamento 

Todas as equipes terão professores responsáveis que irão guiar as ações dos estudantes. 

Processo de avaliação 

Os professores responsáveis pelos estudantes farão relatório das atividades da equipe 

incluindo o envolvimento dos alunos individualmente. 

 

Apoio Financeiro: 

Sociedade Brasileira de Química- Regional MG 

Montante: R$ 15.000,00 


