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PLANO DE ATIVIDADES para o ano de 2009. 
 

Após prévia consulta ao delegado assessor da UFSM, Prof. Ney Pippi, e 
com a secretaria executiva da AUGM, durante a XVI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores e, considerando-se a premente necessidade de reativação do 
Núcleo Disciplinar de Química (ND Química), propõe-se as seguintes atividades a 
serem executadas no ano de 2009:  

 
 
1. Reunião de trabalho do ND Química a ser realizada na Universidade 

Federal de Santa Maria, nos dias 06 e 07 de abril de 2009. 
 
2. Reunião dos representantes do ND Química durante a XVII Jornadas de 

Jóvenes Investigadores que se realizará no Paraguai (Ciudad Del Este) 
em data a ser confirmada. 

 
A explicitação dos objetivos das reuniões, bem como suas respectivas 

programações, deverão ser devidamente detalhados por ocasião da convocação. 
No entanto, é de consenso considerar-se, desde já, como tópicos importantes a 
serem debatidos e colocados em ação: 

 

 promoção de cursos e seminários específicos em áreas de interesse 
estratégico;  

 dar maior eficiência à "mobilidade acadêmica"; 

 verificação da possibilidade de se utilizar o programa Escala Docente para 
intercâmbio de alunos de Pós-Graduação;  

  realização de um levantamento da atualidade dos cursos relacionados à 
química nas Universidades integrantes;  



 promoção da comunicação virtual entre os representantes das 
Universidades; 

 atualização da lista de representantes das Universidades assim como 
incentivá-los à uma maior interação e participação nas atividades da 
AUGM; 

 elaboração de projetos conjuntos buscando auxilio nos órgãos de 
financiamento dos países envolvidos; 

 elaboração do plano de atividades para o ano de 2010. 

 
 
As reuniões serão convocadas pela Universidade coordenadora, no caso a 

UFSM e, também, através da Secretaria Executiva da AUGM. 
 
Será solicitado, aos representantes, a apresentação de propostas concretas 

de colaboração para serem discutidas, e, caso aprovadas, adotadas como ações a 
serem desenvolvidas no ND Química.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, 28 de novembro de 2008. 
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