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O QUE SÃO OS UCs?

O Programa University Chapters (UCs) da SBPMat/B-MRS tem como 

objetivo promover o crescimento profissional, a capacidade de 

liderança, o espírito colaborativo e a visão multi-institucional e 

multi-interdisciplinar em estudantes na área de Ciência e Engenharia 

de Materiais e áreas relacionadas.



Criação de redes de colaboração

acadêmica, eficientes e efetivas, 

formadas pelas diversas unidades no 

país.

Essas ações fomentam a formação

de novas gerações de 

pesquisadores e líderes nas áreas 

de materiais.



UM BREVE HISTÓRICO

05.04.2019

PPGCET apresenta os UCs

05.04.2019

Gabriela Ribeiro entra em 
contato com o coordenador do 

programa UC da SBPMat

01.11.2019

Newton Barbosa palestra na 
UFCAT

03/2020

Assembleia de criação do UC 
Materials Catalão

Maio de 2020

UC Materials
Catalão é 

certificado





QUEM SOMOS?

Estudantes de pós-graduação do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas (PPGCET)

Estudantes de pós-graduação do Programa de Pós-

Graduação em Gestão Organizacional (PPGGO)

Estudantes de graduação em Engenharia de Minas

09

01

03



CONSTRUINDO NOSSA PRESENÇA



NOSSAS AÇÕES



I SEMINÁRIO UC MATERIALS CATALÃO

Seminário promovido no dia 25 de setembro de 2020 com os membros do 

UC, com participação do Prof. Dr. Klaus Capelle da UFABC e do Prof. 

Dr. Petrus dos Anjos (UFCAT), tutor do UC Materials Catalão.



SEMINÁRIO SOBRE MINERAÇÃO ESPACIAL

Seminário promovido no dia 23 de outubro de 2020 apresentando os 

principais avanços na área da mineração espacial e a necessária interface 

com a área de materiais, proferido pelo Prof. Dr. André Carlos Silva, 

tutor do UC Materials Catalão.



UC APRESENTA

Primeiros vídeos publicados no YouTube, no período de 10 a 26 de 

novembro de 2020 apresentando os nossos membros e as pesquisas nas 

quais estão envolvidos.



PODCAST À LUZ DO CANDEEIRO

Integração entre membros dos Chapters deu origem ao projeto do podcast 

de divulgação científica À Luz do Candeeiro, que teve o seu primeiro 

episódio indo ao ar em 15 de novembro de 2020.



V ESCOLA DE VERÃO DO PPGCET

Transmissão da programação completa da V Escola de Verão do PPGCET, 

primeira edição online, ocorrida no período de 15 a 18 de março de 2021.



LIVES E WEBINARS SBPMAT 2021

Participação na série de lives e webinars promovidas pela SBPMat no 

período de 08 a 29 de março de 2021, com o tema Empreendedorismo 

na ciência: do laboratório ao mercado.



O QUE POSSO FAZER NO CHAPTER?

❖ Propor atividades a serem desenvolvidas no Chapter.

❖ Ofertar Cursos, Seminários, Workshops etc.

❖ Colaborar com a organização de eventos.

❖ Fomentar a integração da academia / sociedade / indústria.

❖ Auxiliar na divulgação das iniciativas nas redes sociais.



COMO ME TORNAR MEMBRO DO CHAPTER

Precisamos de pessoas engajadas.

Junte-se a nós.



ucmaterialscatalao@gmail.com


