
ASM International Student Chapters

Tenha a representação da ASM na sua instituição!

Apenas os seguintes passos para estabelecer um International Student Chapter na sua Instituição:

Reúna um grupo de alunos interessados em participar desta fantástica iniciativa 

com você. Eles podem ser alunos de graduação, pós-graduação ou pós-docs.

Estabeleça o Conselho Executivo (Executive Board) do seu Student Chapter. Geralmente são 

necessários, pelo menos, um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro; 

mas você pode criar seu Conselho como desejar. O presidente é o aluno que submeterá a 

proposta on-line em https://intlgrants.asm.org/

Estabeleça o nome, os objetivos e as regras do seu Student Chapter, escrevendo uma 

Constituição (Constitution). Normalmente este documento determina os pré-requisitos para 

outros alunos participarem do Chapter (por exemplo: todos os alunos precisam ser membros da 

ASM), a freqüência com que as eleições para o Conselho Executivo acontecerão (por exemplo: 

a cada ano) e os principais objetivos que guiarão as atividades do grupo (por exemplo: 

promoção de eventos científicos locais, intercâmbio com outros Student Chapters, atividades de 

divulgação científica para o público em geral).

*Você terá acesso a um modelo para este documento no processo de inscrição.

Além do Conselho Executivo e da Constituição, é necessário também fazer o upload de um 

documento contendo a sua visão do que é um Student Chapter, respondendo, em Inglês, a 

pergunta "What does a student chapter mean to you?"

*Se você precisar de ajuda neste passo, não hesite em me contatar!

Finalmente, para completar a submissão da sua proposta, você precisará de uma carta de apoio 

do Young Ambassador do seu país (eu, se for o Brasil), e de uma carta de apoio de um 

professor local, que atuará como mentor do Student Chapter.

*O modelo para a carta de apoio do professor está disponível no processo de inscrição. Para 

conseguir a carta do Young Ambassador, apenas mande um email para tati.micro@gmail.com


