
 

                                                                                                        

 

 

Ata da Reunião de trabalho do ND Química da AUGM em Santa Maria 

 

     Aos treze dias e aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e nove reuniu-se esta 

comissão às 14:05 horas, na sala 5010 do Prédio 21, Campus Camobi, da Universidade 

Federal de Santa Maria.  

     Estiveram presentes os seguintes membros : Coordenador Acadêmico do Núcleo 

Disciplinar de Química da AUGM,  Prof. Dr. José Neri Paniz,  Profª Drª Glória Serra 

representante do Núcleo Disciplinar de Química da Universidade de La República do 

Uruguai,  Profª Drª Arlene Corrêa  representante do Núcleo Disciplinar de Química da 

Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, Brasil, e a Profª Drª María Kneeteman 

representante do Núcleo Disciplinar de Química da Universidade Nacional de Santa Fé, 

Argentina. Justificou ausência: Profª Drª Maria Teresa Baumgartner da Universidade 

Nacional de Córdoba-Argentina. O Prof. Dr. Luiz Ramos (hoje como coordenador no 

Programa de Pós-Graduação em Química da UFPR) da Universidade Federal do Paraná, 

Brasil, informou antecipadamente que não estaria presente e que se dispõe a colaborar com 

as atividades do Núcleo. 

     A reunião foi convocada após uma avaliação do ND, realizada pela AUGM ainda no ano 

de 2008, a qual mostrou que as atividades do núcleo estavam muito abaixo das 

expectativas, o que poderia resultar na extinção do mesmo. A reunião teve, também, o 

objetivo de satisfazer a meta de duas reuniões anuais do ND. 

 

Passando para o primeiro assunto da pauta : 

     Como forma de atrair mais pesquisadores para o ND e também fomentar trabalhos de 

colaboração entre os diversos grupos de pesquisas das universidades que fazem parte da 

AUGM, ficou decidido que será elaborado um cadastramento dos grupos interessados. A 

idéia é disponibilizar este cadastro na homepage da AUGM (ou talvez apenas o Link deste), 

que será criada em breve. 

 

 

 

 



     Este cadastramento terá como objetivos: 

     Saber quem é quem nos grupos de pesquisa, facilitar contato e troca de conhecimento, 

elencar linhas de pesquisa, disponibilizar os dados em Homepage. 

     Outra forma de fomentar a interação entre as diversas instituições seria a promoção de 

eventos com o apoio da AUGM. Por exemplo, a Escola de Verão em Química do DQ-

UFSCar poderia ser apoiada pelo ND de Química da AUGM, possibilitando a vinda de 

alunos de países da América do Sul. 

 

Intercâmbio : 

      Outro tema discutido nesta reunião foi o Programa de Intercâmbio de alunos de 

graduação e o Programa Escala Docente. Estes programas têm sido muito pouco utilizados 

por alunos e docentes, principalmente da área de Química em algumas das Universidades.  

Dessa forma, uma vez mais acreditamos que as instituições, que fazem parte do núcleo, 

devam fazer um esforço maior para divulgar estes Programas. O Banco HSBC tem 

patrocinado este programa fornecendo auxílio financeiro. 

     Uma outra forma de aumentar o intercâmbio entre as diversas instituições seria uma 

maior interação da AUGM com as agências de fomento à pesquisa dos países membros. 

Seria bastante interessante se existissem editais voltados para programas bilaterais, nos 

moldes, por exemplo, dos que a CAPES tem lançado para projetos entre o Brasil com a 

Argentina ou com o Uruguai. Encontra-se aberto atualmente um edital para doutorado em 

regime de co-tutela entre instituições brasileiras e argentinas. Seria desejável que se 

trabalhasse a partir da AUGM para que todos os países membros pudessem contar com 

financiamento  para estes tipos de colaboração. Estes projetos deverão dar preferência a 

trabalhos de Pós-Graduação especialmente a doutorado “sanduíche” com tutela. 

  

     Com relação às Jornadas : 

     Sugeriu-se que na ficha de inscrição conste apenas o nome do pesquisador (jovem). Isso 

facilitaria a avaliação e deixaria claro quem irá apresenta-lo. Deve-se solicitar à secretaria 

que sugira esta “facilidade” aos demais coordenadores de núcleos. Uma nota deverá ser 

encaminhada à secretaria da AUGM solicitando esta alteração.  

     O ND irá solicitar a secretaria da AUGM que não sejam mais publicados nos CDs os 

trabalhos completos (8 páginas) apresentados nas Jornadas, que são exigidos pelas 

comissões organizadoras como parte do material para que o trabalho seja aceito para 

apresentação. Como a grande maioria dos trabalhos não foi ainda publicada em periódicos, 

a publicação no CD das Jornadas pode levar a conflitos de interesse. Somente os resumos 

devem ser publicados no CD, como qualquer outro evento científico. 

     Constatou-se, através da troca de informações, que, pelo menos no ND química, é 

comum os representantes de ND não serem consultados (ou convidados) por ocasião da 



seleção dos trabalhos a serem enviados, pelas Universidades, às Jornadas. É de consenso 

que deveria haver uma maior participação na seleção dos trabalhos. 

 

Com relação às atividades do ND : 

     De posse de relatórios das atividades anteriores, fornecidos pelo ex-coordenador do ND, 

Prof. Dr. Érico M. M. Flores a esta comissão, pode-se, após sua avaliação, perceber que 

inexplicavelmente estes não haviam chegado à secretaria. Esta pode ser a razão para que o 

Conselho de Reitores tenha considerado o ND como inativo. Identificam-se várias atividades 

relatadas. 

     Ficou claro que existem várias ações que são realizadas no âmbito da AUGM (ND 

química) que não são informadas ao coordenador do ND e, portanto, não contabilizadas 

como atividades desenvolvidas. Com isso, percebe-se a necessidade de um mecanismo que 

possibilite a informação destas ações ao coordenador. Sugeriu-se que para que uma ação 

seja aprovada, deve ter o visto do coordenador. Para tal deverá ser criado uma ficha de 

“informações” a respeito da ação com respectivo relatório final. 

     Um tema bastante discutido durante a reunião foi a dificuldade na comunicação entre os 

membros do ND e também com a coordenação. Muitos dos responsáveis não estão 

respondendo as solicitações da coordenação, como fica claro pelo baixo nº de participantes 

nesta reunião. Por isso foi proposto, também, que se solicite aos delegados assessores a 

nomeação de novos representantes do ND de química nas Universidades inativas. 

     A próxima reunião do ND de Química ficou agendada para ocorrer durante a XVII 

Jornada, que será realizada na Argentina no segundo semestre de 2009. 

     A reunião encerrou as 18:00 horas do dia 14/05 e no momento encerra-se a presente ata, 

a qual é datada e assinada pelo coordenador e dado ciência, via eletrônica, todos os 

membros presentes. 

 

 

Santa Maria 21/04/2009 
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