PROGRAMA UNIVESITY CHAPTER
SBPMat/B-MRS
O programa University Chapter da SBPMat/B-MRS tem como objetivo promover o
crescimento profissional, a capacidade de liderança, o espírito colaborativo e a visão
multi-institucional e interdisciplinar em estudantes na área de Ciência e Engenharia de
Materiais e afins. Isto é obtido a partir da criação de redes de colaboração acadêmica
eficientes e efetivas, formadas pela interação criativa entre as diversas unidades
University Chapter (UC) em todas as regiões do País. Com este Programa a SBPMat/BMRS confirma seu compromisso em contribuir para desenvolver junto as novas gerações
de pesquisadores e líderes, na área de materiais, habilidades e competências
indispensáveis para torná-los profissionais produtivos e capazes de resolver os problemas
científicos e não científicos inerentes da atividade de pesquisa.

NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO
DAS UNIDADES UNIVERSITY CHAPTERS DA SBPMat/B-MRS

# Definição e composição

1) As unidades UC são formadas por estudantes de Pós-graduação e Graduação e
professores de instituições que praticam o ensino, a pesquisa ou a divulgação da
Ciência e Engenharia de Materiais em áreas científicas e tecnológicas de materiais
e afins.
2) Cada unidade UC é formada por pelo menos um professor tutor, e dez alunos de
Pós-graduação ou graduação regularmente matriculados em instituições de ensino
superior e pesquisa.

3) A direção da unidade UC é formada pelo presidente, secretário e tesoureiro. Os
cargos de direção do Chapter devem ser ocupados por estudantes de Pósgraduação.
4) É permitida a participação de estudantes do ensino médio nos Chapters. Estes
serão denominados e membros especiais (ME). Os ME´s devem participar
ativamente da organização e execução das ações do Chapter. Os ME´s não podem
ocupar cargo de direção da Unidades UC e não são contabilizados no número
mínimo de alunos necessários para abertura de uma unidade UC.
5) Todos os membros UC devem ser associados da Sociedade Brasileira de Pesquisa
em Materiais (SBPMat/B-MRS). A SBPMat/B-MRS concede isenção da primeira
anuidade aos participantes que se associarem via uma Unidade UC.

# Direitos

1) Certificado da diretoria da SBPMat/B-MRS, declarando que a Unidade UC é
membro de um programa oficial SBPMat/B-MRS. Certificado de participação
para os membros das células UC
2) Liberação de até duas inscrições no encontro anual da SBPMat/B-MRS para
membros da Unidade UC, com mais de um ano de funcionamento, no encontro
anual.
3) Participar de chamadas internas da SBPMat/B-MRS visando o financiamento de
ações de interesse da SBPMat/B-MRS. Por exemplo: Abrir canais de mídias
sociais (facebook, instagram, etc.) para divulgação das ações do programa
Chapter e da SBPMat; colaborar com a organização do Symposium Chapter no
encontro anual da sociedade, etc.

# Deveres

1) Elaborar o estatuto interno da Unidade UC, com a função de estabelecer as normas
e procedimentos da unidade.
2) Realizar eventos com o objetivo de promover a Ciência de Materiais (CM) e a
SBPMat/B-MRS. Tais como: Cursos, workshops, simpósios, debates, encontros
etc.

3) É obrigatório a divulgação da logomarca da SBPMat/B-MRS juntamente do
material de divulgação dos eventos do UC.
4) Realizar o controle de participação dos membros nas ações de cada célula UC.
5) Enviar anualmente (mês de dezembro de cada ano), o relatório de atividades, para
o endereço: secretaria@B-MRS.org.br e newtonfisico@gmail.com. Neste
relatório devem constar: 1) A solicitação de renovação do Chapter para o próximo
ano; 2) Lista atualizada de membros para o ano da renovação contendo, nome,
endereço eletrônico, e curso de vínculo; 3) Lista de atividades realizadas durante
o ano; 4) Lista com atividades previstas para o ano de renovação; 5) Planilha de
gastos com notas fiscais e recibos. Na planilha de gastos, devem constar os
membros que receberam isenções para participar do encontro anual da SBPMat/BMRS, juntamente com o valor da inscrição não paga.
6) Enviar membros para participar do Simpósio ou da reunião anual dos Chapters
que ocorre no encontro da SBPMat/B-MRS.

