ABCM Jovem

CAPÍTULO ESTUDANTIL
ABCM JOVEM

Presidente ABCM Jovem
William da Silva Freitas

Vice-Presidente
João Eudes da Silva Oliveira
abcmjovem@gmail.com

ABCM (Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas) – www.abcm.org.br
E-mail: abcmjovem@gmail.com
Presidente: William da Silva Freitas
E-mail: Will.23.mecanica@gmail.com
Telefone: (91)983361609

Vice-Presidente: João Eudes da Silva Oliveira
E-mail: Joao.eudes_silva@hotmail.com
Telefone: (91)991120749

ABCM Jovem

1. Proposta ABCM Jovem
Em 2016, fundada por estudantes de Engenharia Mecânica de
Belém do Pará, a organização ABCM Jovem é um termo Estudantil
dentro dos Capítulos da ABCM (Associação Brasileira de Engenharia e
Ciências Mecânicas), sem fins lucrativos e exclusiva para estudantes
afiliados à ABCM. O Comitê da ABCM Jovem será composto por
estudantes graduando ou pós-graduando de qualquer Engenharia,
porém, preferencialmente dentro da Engenharia Mecânica. Como
requisito obrigatório de novos membros é necessário a afiliação à ABCM.
ABCM Jovem iniciará na Região Norte, representando a ABCM
em sua Região de atuação sempre que assim seja solicitada pela
Diretoria. Tendo como objetivo, gerar networking entre as regiões do
Brasil a partir da implementação do programa junto às instituições de
ensino daquela Região, promover as informações sobre as inovações na
área de Engenharia e Ciências Mecânicas entre estudantes, através de
ações/eventos para incrementar na formação dos estudantes,
possibilitando estimular alunos de ensino médio a se interessar pela área.
Estes objetivos proporcionarão para a ABCM um aumento ao
número de afiliados e com entidades nacionais e/ou internacionais, sendo
uma referência nas atividades interativas entre as Universidades,
compartilhando uma nova perspectiva sobre a tecnologia e projetos
através das atividades, trazendo benefícios à comunidade acadêmica e
aproximando os estudantes da realidade profissional, capacitando-os e
difundindo o conhecimento com responsabilidade social.
2. Quem poderá participar
Poderá tornar-se membro da ABCM Jovem, estudantes
associados à Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas.
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3. Membresia
Para que o aluno dos Cursos de Engenharia e Ciências Mecânicas
faça parte da ABCM Jovem, será exigida a afiliação à ABCM. Uma vez
associado, o interessado deve entrar em contato com a ABCM Jovem,
comprovando a sua vinculação e então tornando-se membro da ABCM
Jovem.
Estudantes com desejo de implementar a ABCM Jovem no seu
Estado ou Região, deverão entrar em contato com a Diretoria da ABCM
Jovem apresentando um projeto especificando suas ideias e motivações.
➢

Benefícios:
O membro da ABCM terá direito ao acesso on-line às 4 classes
que compreendem cada volume do Journal of the Brazilian Society of
Mechanical Sciences and Engineering e na revista ABCM Engenharia.
Irá receber descontos na taxa de inscrição e acesso a várias
informações e promoção dos eventos promovidos pela ABCM e pelas
entidades com as quais mantém acordo de cooperação, tanto nacionais
e internacionais.
O estudante associado poderá ter a opção de classificar-se como
voluntário em trabalhar em benefício e melhoria das relações entre as
Universidades através das várias atividades desenvolvidas, assim
conhecendo professores, profissionais competentes, estudantes e
relacionando-se com membros da ABCM Jovem, e gerar um grande
Networking.
O membro participará de atividades para o aprimoramento de
habilidades de relacionamento interpessoal, tai como: desenvolver o
relacionamento com o público, para o treino de oratória; praticar
responsabilidades, flexibilidade em situações desafiadoras a fim de
estimular o senso de liderança.
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Com o intuito de que as atividades da ABCM Jovem se deem com
sucesso, suas habilidades profissionais se aperfeiçoarão, como: passar a
exercitar a criatividade e a pró-atividade. Aprenderá a trabalhar em
equipe, através de diligências, obtendo a competência em liderar quanto
e saber ser liderado perfeitamente para melhoria comum e efetivação dos
projetos.
4. A ABCM Jovem será regida por um código de conduta ética e
profissional:
● Aceitar responsabilidades em fazer decisões consistentes com a
segurança, saúde e bem-estar do público, e descobrir prontamente
fatores de risco que poderiam afetar o público ou o meio ambiente.
● Evitar e prevenir conflitos de interesses e revelá-los às partes
afetadas quando estas existirem;
● Ser honesto e realista em declarar reivindicações ou estimativas
baseadas em dados disponíveis;
● Rejeitar qualquer prática de suborno e/ou favorecimento de
interesses pessoais por meios ilícitos
● Melhorar o entendimento de tecnologias, suas devidas aplicações
e consequências em potencial;
● Buscar, aceitar, e oferecer críticas honradas de trabalho técnico,
reconhecer e corrigir erros, e creditar corretamente às
contribuições de outros;
● Respeitar todas as pessoas e não praticar qualquer ato de
discriminação racial, religiosa, política, ideológica, faixa etária,
inaptidão e sociocultural
● Evitar atritos interpessoais, não causar danos às propriedades
físicas e/ou morais;
● Contribuir com o desenvolvimento intelecto e profissional dos
membros, além de mantê-los informados a respeito deste código
de ética
5. Estrutura organizacional administrativa
A estrutura organizacional administrativa é constituída por um total
de 5 (cinco) membros, como mostra na imagem abaixo. Ao final do ano
será redigido um relatório sobre as movimentações dos membros dentro
do Comitê de cada Região.
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6. Compromissos internos da ABCM Jovem
Criar um relatório anual com todas as atividades realizadas pela
ABCM Jovem, com banco de dados sobre as informações de todos os
inscritos e parceiros (profissionais e empresas) da ABCM Jovem.
Divulgar todas as atividades pelo próprio site, e-mails, banners, rede
sociais e outros meios de comunicações. Estimular a participação de
eventos técnicos e/ou sociais promovidas por estudantes ou empresas e
capitar apoios.
7. EVENTO
Como forma complementar o aprendizado e com o intuito de
aumentar os conhecimentos e disseminar a ciência e a tecnologia da
Engenharia Mecânica para estudantes de ensino médio, técnico, superior
e em pós-graduação, a ABCM Jovem tem como um dos objetivos
participar, organizar e realizar eventos de tecnologia e de interesse da
sociedade com o apoio da ABCM (Associação Brasileira de Engenharia e
Ciências Mecânicas).
Os eventos realizados pela ABCM Jovem serão das seguintes
naturezas: apresentação de posters, palestras, semanas acadêmicas,
visitas, Simpósios, Workshops e etc. A cada evento onde ABCM Jovem
pretender se envolver será feito um Projeto enviado para a Diretoria da
ABCM para análise e autorização.
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Esses eventos têm como objetivos divulgar a ABCM (Associação
Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas) juntamente com o curso
de Engenharia Mecânica, esclarecer o que é Engenharia Mecânica
considerando os campos de atuação, mercado de trabalho no Brasil e no
mundo, promover minicursos, palestras e debates entre estudantes e
profissionais.
O comitê organizará estandes antes e durante os eventos,
estimulando os estudantes à afiliação na ABCM. E os valores
arrecadados nas inscrições em cada evento serão repassados nos
relatórios para a ABCM, com as informações da arrecadação e das
afiliações proporcionada pela ABCM Jovem. Os valores arrecadados
serão utilizados em prol aos eventos, para custear passagens de
palestrantes e manutenção de um site próprio bem como para promoção
e divulgação dos eventos.
Haverá um comitê que será responsável por realizar a inscrição
dos participantes interessados assim como organizar e prestar suporte
para as outras partes; por fim, o comitê se responsabilizará em promover
e tornar conhecida os eventos e a ABCM nas instituições de ensino
(escolas, universidades e etc.), nas mídias de comunicações como rádio,
internet e jornal.
Através do Marketing buscaremos empresas, Instituições e
possíveis interessados em patrocinar o evento. E durante o evento as
empresas e instituições terão sua marca divulgada no site do evento;
serão posicionados estandes e bancas para que possam colocar e
mostrar informações sobre seus produtos e serviços.
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