
Ata da assembleia da Sociedade Brasileira de Química - Regional Minas Gerais (SBQ-MG) 1 

durante a 41ª Reunião Anual da SBQ (Foz do Iguaçu) 2 

  3 

Às 22 horas do dia 22 de maio de 2018, na sala A1 do Rafain Palace Hotel e Convention Center, 4 

a professora Hállen Daniel R. Calado (UFMG), secretária regional da Sociedade Brasileira de 5 

Química em Minas Gerais (SBQ-MG), fez a abertura da assembleia da Regional de Minas Gerais 6 

da SBQ e expressou cumprimentos a todos. Estavam presentes 18 (dezoito) membros da 7 

regional, cujas assinaturas encontram-se na lista anexa a esta ata. Inicialmente foi apresentada 8 

a pauta da reunião, que foi aprovada pelos presentes. Em seguida, leu-se a ata da assembleia 9 

da Regional de Minas Gerais da Sociedade Brasileira de Química (SBQ-MG) realizada durante o 10 

XXXI Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química, em Itajubá, Minas Gerais. Após as 11 

devidas correções, esta foi aprovada pelos presentes havendo quatro abstenções. Em seguida, 12 

a professora Hállen fez um resumo das atividades desenvolvidas pela gestão 2016-2018 e 13 

destacou a importância de se contatar as instituições para verificar a continuidade junto à SBQ. 14 

O professor Luiz Antônio Sodré Costa (UFJF), presidente da comissão organizadora do XXXII 15 

Encontro Regional da SBQ/MG a se realizar em novembro de 2018, comentou sobre as 16 

dificuldades de se trabalhar com a conta conjunta da SBQ Nacional uma vez que a SBQ-MG não 17 

possui CNPJ próprio. O professor Frederico Barros de Sousa (UNIFEI) fez intervenção na fala do 18 

professor Luiz para justificar porque a comissão organizadora do XXXI ERSBQ/MG optou por não 19 

solicitar auxílio junto à Secretaria Regional da SBQ/MG, uma vez que o processo de devolução 20 

do saldo ao final do evento seria dificultado pelos trâmites burocráticos dos conselhos 21 

superiores da UNIFEI. O professor Luiz retomou a palavra e sugeriu que a Secretaria Regional da 22 

SBQ/MG se responsabilizasse pela parte financeira dos Encontros Regionais, facilitando, assim, 23 

a prestação de contas ao final de cada Encontro Regional. A professora Hállen comentou das 24 

dificuldades para que esta medida pudesse ser tomada tendo em vista que as decisões da 25 

diretoria da SBQ Nacional ocorrem de forma hierárquica e a regional de Minas Gerais não teria 26 

autonomia para gerir os seus recursos independentemente da SBQ Nacional. A professora 27 

Heveline Silva (UFMG) sugeriu que os recursos remanescentes dos encontros regionais, caso 28 

haja, poderiam ser usados para o pagamento de diárias dos palestrantes no encontro regional 29 

do ano seguinte. A professora Hállen comentou que seria necessário estudar melhor todas as 30 

possibilidades tendo em vista que todas as medidas precisariam estar acordadas com a SBQ 31 

Nacional. A palavra foi passada à professor Glaura G. Silva (UFMG), que comentou sobre a 32 

importância da secretaria regional enviar pelo menos quatro e-mails por ano comunicando os 33 

sócios dos eventos que irão ocorrer no estado. A professora Hállen aproveitou para ressaltar a 34 

importância da Olimpíada Mineira de Química, que ocorre anualmente no estado e que recebe 35 

alunos de várias escolas públicas e particulares causando um impacto positivo junto aos 36 

estudantes. A professora Glaura comentou ainda que a SBQ regional poderia contribuir mais 37 

para o bom funcionamento da OMQ. O professor Luiz Antônio S. Costa (UFJF) ainda ressaltou 38 

que a OMQ é um movimento importante para motivar os alunos nos estudos da Química e que 39 

os alunos destaques vão para a Olimpíada Brasileira de Química seguida da Ibero-americana e 40 

que não acha que a SBQ regional tenha esse papel.  Neste momento a professora Letícia Malta 41 

(UFMG) comentou que esteve na organização em edições anteriores da OMQ e que não 42 

pensaram no apoio da SBQ. A professora Hállen comentou sobre o posicionamento da SBQ 43 

Nacional na pessoa do professor Aldo J. G. Zarbin (UFPR), presidente da SBQ, sobre o evento 44 

organizado pela ACS na UFMG (ACS Boost). O professor Aldo questionou o uso do nome da SBQ 45 

sem a devida formalização e lhe causou estranhamento alunos do Brasil trabalhando para a ACS. 46 

A professora Hállen passou para outro ponto de pauta que tratava dos prêmios da SBQ e 47 



relembrou aos presentes da importância de serem sócios para poderem concorrer ao prêmio e 48 

também indicar nomes para serem premiados. A Professora Raquel V. Mambrini (CEFET-MG) 49 

aproveitou para relembrar a importância de recuperarmos os sócios da SBQ. A professora Hállen 50 

comentou da possibilidade de premiação para alunos a fim de motivá-los a serem sócios e disse 51 

que conversaria com a professora Rossimiriam P. de Freitas (UFMG), vice presidente da SBQ, a 52 

respeito. A professora Hállen comentou sobre algumas medidas para resgatar os sócios da SBQ, 53 

como por exemplo concedendo descontos nas inscrições para os alunos de pós-graduação. O 54 

professor Frederico B. de Sousa (UNIFEI) comentou que este tipo de iniciativa poderia penalizar 55 

outros estudantes e que a fidelização de alunos de graduação é muito difícil. A professora Hállen 56 

passou então para o ponto de pauta referente ao rodízio das instituições para organização dos 57 

encontros regionais e mostrou que após Juiz de Fora o evento seria organizado pela UFTM. A 58 

professora Hállen ainda mencionou que nenhum professor da UFTM se manifestou, mas a 59 

professora Glaura G. Silva (UFMG) afirmou que não é necessário um posicionamento, mas o 60 

rodízio precisa ser respeitado como foi definido. A professora Hállen agradeceu os votos na 61 

chapa para a secretaria (2018-2020) e passou então a palavra para o professor Walace D. do Pim 62 

(CEFET-MG), tesoureiro da SBQ regional, que agradeceu os votos recebidos e se comprometeu 63 

a trabalhar em prol dos sócios e na busca por jovens associados. A palavra foi então passada à 64 

professora Raquel V. Mambrini (CEFET-MG) que também agradeceu os votos recebidos. A 65 

palavra foi, então, passada ao professor Luiz Antônio S. Costa (UFJF), que fez a apresentação do 66 

XXXII Encontro Regional da SBQ convidando a todos para o evento a ocorrer de 09 a 11 de 67 

novembro em Juiz de Fora. A Professora Glaura aproveitou para lembrar da criação da Rede 68 

Mineira de Química (RQMG), fruto de uma discussão em uma mesa redonda em que estavam 69 

presentes os professores José Domingos Fabris (UFMG), Luiz Fernando Cappa de Oliveira (UFJF) 70 

e Rubén Dario Sinisterra Millán (UFMG) durante o XXIII Encontro Regional da SBQ, que ocorreu 71 

em Juiz de Fora. A professora Glaura comentou que seria uma excelente oportunidade de se 72 

discutir o futuro da Rede Mineira de Química e sugeriu que a comissão organizadora do XXXII 73 

organizasse uma nova mesa redonda para que uma avaliação da RQMG pudesse ser feita por 74 

membros internos à RQMG e professores externos. Nada mais havendo a tratar, a professora 75 

Hállen agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, eu Walace Doti 76 

do Pim, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros, após ter sido lida e aprovada 77 

em Assembleia. 78 

 79 

 80 

 81 

 82 


