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A Semana Acadêmica do curso de 
Química da UFPR vem sendo realizada 
anualmente, a fim de promover discussões 
sobre os vários aspectos da química e desta 
forma permite complementar a formação 
dos alunos do curso de bacharelado e/ou 
licenciatura do diurno e noturno. 

Em 2013 a mesma será realizada no 
período de 17 à 21 de junho nas dependên-
cias do Departamento de Química (DQUI) 
e organizada pelo centro acadêmico de 
química (Caqui).

Historicamente nessa semana são 
ofertados diversos minicursos, palestras 
e outras atividades extracurriculares para 
que os alunos tenham contato e adquiram 
experiências na área de ensino, industrial e 
de pesquisa.

Em 2012, em função da greve dos 
professores a semana acadêmica não foi 
realizada, apenas um ciclo de seminários  
que ocorreu em novembro.

Segundo os organizadores do         
evento, em 2013, a semana acadêmica irá                 
proporcionar discussões    relativas aos             
aspectos tecnológicos, de pesquisa e de 
educação em química

Nesses dias serão ministrados 4 mini-
cursos, cada qual ocorrerá em dois dias 
da semana (segunda e quarta ou terça e 
quinta), os minicursos confirmados são: 
Química das Cores, Uso das ferramentas 
básicas de Software Statistica em Química 
e Tecnologia na produção de cosméticos.

Em relação às palestras, os convidados 
confirmados são: Prof. Dr. Henrique E. 
Toma (Instituto de Química- USP), Prof. 
Dr. Dr.Watson Loh (UNICAMP), Prof. Dr. 
Leandro Piovan (DQUI- UFPR), Profa. 
Dra. Elisa Orth (DQUI – UFPR), Profa. 
Dra. Jaísa Soares ( DQUI-UFPR), Prof. 
Dr. Pedro H. Cury Camargo (IQ/USP), 
Dr. Ronei  Clécio Mocellin (FFLCH/USP) 
que discutirá sobre a História e Filosofia 
da Química, Profa. Dra. Joanez A. Aires 
(DQUI-UFPR) que discutirá sobre a For-
mação de Professores de Química, Prof. 
Dr. Leandro Piovan, Prof. Dr. Eduardo 
Hindi (Depto Geologia-UFPR).

Também está prevista uma visita    téc-
nica, no período noturno, no Parque da Ciên-
cia Newton Freire Maia (vagas limitadas 
40 pessoas) e uma visita técnica no período 
diurno, em empresa ainda não definida. 
Para a finalização da semana ocorrerá um 
churrasco no sábado para a   integração de 
toda a comunidade acadêmica.

As inscrições poderão ser realizadas 
no CAQUI a partir da metade do mês de 
maio, com valor de 15 reais para a semana 
e 10 reais para cada minicurso.

O Centro Acadêmico de Química deixa 
o convite a toda a comunidade acadêmica 
que queira ajudar na organização, basta en-
trar em contato!

por Felipe Sikora

Semana Acadêmica do curso de Química na UFPR



Jornal do 
Editorial

Página 2

Jornal do 
Editorial

EDITOR
Grupo Química da UFPR

Tutora PET Química 2008-2013
Profa. Dra. Orliney Maciel Guimarães

Alunos do PET Química 1º Sem/2013
Felipe Sikora

Gisa Dacorégio
Guilherme Augusto Barbosa

Pâmela Campos
Rayta Paim Horta
Roger Gonçalves
Tiago Wacheski

SEÇÕES PERMANENTES

PROFESSOR EM FOCO: Objetiva divulgar alguns as-
pectos da vida acadêmica e opniões dos docentes do De-
partamento de Química da UFPR.

ALUNO EM FOCO: Tem como objetivo mostar algu-
mas perspectivas e opniões de alguns alunos do Curso de 
Química da UFPR em relação às suas atividades de en-
sino e pesquisa.

EDUCAÇÃO EM QUÍMICA: Tem a proposta de apre-
sentar discussões e aspectos relevantes sobre a Educação 
em Química que vem sendo debatidos no país.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA: Mostra as novidades da 
ciência no Brasil e no mundo.

AGENDA E INFORMES: Eventos de interesse para a 
comunidade acadêmica e informações pertinentes.

O Jornal do PET Química é uma publicação do  
Grupo PET Química da UFPR

Departamento de Química - C.P. 19.081
Setor de Ciências Exatas - Centro Politécnico

81.531-990 - CURITIBA - PR
Fone: (41) 3361-3391

Email: petquimica@gmail.com
www.petquimica.ufpr.br/

NOTA DO EDITOR

 Este informativo criado pelo grupo PET 
Química pretende se tornar um instrumento de divul-
gação sobre temáticas relevantes para a comunidade 
acadêmica do Departamento de Química da UFPR.

 O Jornal do PET Química, com uma perio-
dicidade semestral é um espaço para que alunos e 
professores do Curso de Graduação e Pós-Graduação 
em Química possam divulgar suas opiniões sobre 
pesquisa, ensino e extensão e seus interesses e per-
spectivas acadêmicas.

 Em cada número, o leitor e a leitora encon-
trarão as seções “Professor em Foco”, “Aluno em 
Foco”, “Educação em Química”, Ciência e Tecnolo-
gia” e “Agendas e Informes”.

 
 Na seção Aluno em Foco entrevistamos a 
aluna de graduação em Química, Carlos Eduardo 
Piemontez Maduro, que participou do programa 
Ciência Sem Fronteiras.

 Na seção Ciência & Tecnologia apresenta-
mos uma nova maneira de diagnosticar câncer no 
pâncreas.

 Na seção Educação em Química destacamos 
xxxxxx

 Na seção Professor em Foco a presentamos a 
entrevista com a novo Professor Contratado da área 
de Orgânica, Prof. Dr. Leandro Piovan.

 Na seção Assuntos Diversos destacamos 
o a leitura orientada e a seleção para o grupo PET- 
Química
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Entrevista com o aluno Carlos Eduardo Piemontez 
Maduro

Nesta edição do ALUNO EM FOCO a entrevista foi re-
alizada com o graduando Carlos Eduardo Piemontez    
Maduro, do Curso de Licenciatura em Química noturno, 
do Departamento de Química da UFPR.

1. - Quais motivações o levaram a escolher o curso?
A principal motivação que tive para escolher o curso 
de Química foi através de dois professores que tive du-
rante minha vida escola: um professor do 1º ano do En-
sino   Médio e o outro do cursinho pré-vestibular, o qual          
ministrava a matéria de Química Orgânica.

2.  Qual sua opinião sobre o curso noturno?
Estou gostando bastante, tirando os pequenos detalhes. 
Conhecer a estrutura da universidade, os amigos que fiz 
até o presente momento, o apoio dos professores para 
estudar e terminar a faculdade, saber como funcionam o 
PET e o CaQui.
Pode parecer uma bela propaganda, mas temos que pen-
sar em utilizar todos os recursos que a universidade nos    
oferece para termos o conhecimento necessário para            
enfrentar o mundo fora da faculdade

3. - Atualmente quais são as atividades que você realiza 
na UFPR?
Sou servidor público, trabalho no Setor de Ciências 
Agrárias, no Departamento de Fitotecnia e Fitossanitaris-
mo, especificamente no Laboratório de Micropropagação 
de Plantas e atuo como técnico administrativo/químico. 
Neste laboratório sou responsável por organizar e pre-
parar soluções para meio de cultura para plantas, tratar os 
resíduos do meio e compostar o material na composteira 
do campus, que é mantida pelo pessoal da manutenção, 
Esta compostagem deve servir de adubo para a fazenda 
Canguiri da UFPR. Além de estudar no período noturno 
também participo no projeto do Grupo EQUILIBRADO 
conhecido como EDUQUIDS.

4. - O que é o Grupo EQUILIBRADO?
O Grupo EQUILIBRADO significa “Ensinando a   
Química Ligada a Brincadeiras e Aprendendo Didática 
Orientada” Este grupo é constituído de alunos do cur-
so de licenciatura noturna ingressantes de 2009-2012 e          
queremos levar a química para as crianças do 5º e 6º anos 
do ensino fundamental, para que eles possam ter um breve 
conhecimento sobre a Química.
O projeto é parecido com uma atividade do PET, mas  
queremos estendê-lo a uma faixa etária que não teve con-
tato com a Química ainda. Por ser um projeto independen-
te, qualquer aluno de qualquer período da Química pode 
participar conosco.
Temos ajuda também de alguns professores do                       
Departamento de Química, principalmente, do profes-
sor Jackson Góis, que nos orienta para termos organiza-
ção e realizar a atividade da melhor maneira possível.                
Infelizmente ele ficará conosco somente até o final do 
semestre.
Se alguém quiser conhecer mais sobre o grupo ou o 
projeto, pode entrar em contato comigo por e-mail ou             
pessoalmente no noturno.

5. - Quais são as suas expectativas profissionais após a 
graduação?
Após a graduação pretendo seguir com a carreira públi-
ca, continuar no laboratório que estou trabalhando e,            
   poss ivelmente ,  minis t rar    
   aulas para o Ensino Médio, mais  
   por prazer em dar aulas. Num fu  
   turo promissor, fazer mestrado   
   e doutorado para poder dar aula,  
   quem sabe, na UFPR.

 por Gisa Dacorégio

 Entrevista realizada em : 02/03/2013
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A luta dos discentes cegos no Brasil

 
 Foi a partir da década de 1990, com a promul-
gação da lei 9394/96 LDB que o acesso de pessoas com 
necessidades especiais passou a ser oferecido de forma 
mais efetiva. Entretanto passados dez anos os dados es-
tatísticos do censo escolar mostravam que o atendimen-
to a este público ainda era inexpressivo, pois dos 24,5 
milhões de brasileiros que apresentavam algum tipo de 
deficiência apenas 33,3% eram devidamente atendidos 
pelo sistema de ensino, deste segmento mais de 16 mil-
hões de pessoas eram deficientes visuais.
 Segundo a Lei os sistemas de ensino devem as-
segurar aos educandos com necessidades especiais, pro-
fessores com especialização adequada em nível médio 
ou superior, assim como professores capacitados que 
promovam a integração desses educandos nas classes 
comuns.
 Todavia, tanto o ingresso quanto a permanên-
cia deles nas instituições de ensino superior ainda tem 
se mostrado de forma pontual, ou seja, são poucas  uni-
versidades que se arriscam em programas que ofereçam 
atendimento às necessidades educacionais especiais 
(NEE).
 Os principais obstáculos à educação inclusiva 
em nível superior como reportam Regiani e Mól (2013) 
são as condições metodológicas de trabalho, materiais 
adequados, assim como a falta de profissionais especial-
izados ou interessados em educação especial.
 Os professores se sentem despreparados e a 
falta de reflexão por parte das IES sobre a pedagogia 
e metodologia aplicada a este estudante remete a uma 
visão de que o processo de ensino-aprendizagem ainda 
é considerado como uma simples transferência de infor-

mação no qual o professor continua sendo o detentor do 
conhecimento. Esta concepção dimensiona a aprendiza-
gem tornando-a dependente dos sentidos, e a visão passa 
a ser um dos pré-requisitos para a compreensão dos con-
ceitos e teorias das diversas áreas do conhecimento.
 A grande muralha esculpida até aqui não impe-
diu que Lidiane dos Santos Mariano apresentasse sua 
defesa do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Li-
cenciatura em Química na Universidade Federal do Acre 
(UFAC). Ela é a primeira aluna cega de nascença que 
se formou na área das ciências exatas nesta instituição 
e sua monografia intitulada “Reflexões sobre a prática 
pedagógica do docente cego no ensino de Química para 
aluno cego” obteve a avaliação com grau máximo (nota 
10).
 Na defesa de seu TCC, Lidiane contou sua ex-
periência como professora de Química, quando minis-
trou  aulas a um aluno também cego. Segundo ela, o de-
ficiente visual é capaz de aprender como qualquer outro, 
se lhe for disponibilizado material didático específico, 
como objetos, esculturas e o sistema braile de leitura e 
escrita. Ela afirma que “È possível um docente cego en-
sinar a um aluno igualmente cego e a alunos videntes, 
com o material adaptado e o auxílio da escola”.
 Para chegar a essa formatura, Lidiane estu-
dou em escola pública até a 4ª série. Depois concluiu 
o ensino fundamental e médio no Centro de Educação 
de Jovens e Adultos (Ceja). Em 2008, foi aprovada em 
primeiro lugar no curso de licenciatura em Química na 
UFAC. Durante sua trajetória acadêmica foi auxiliada 
pelo Núcleo de Apoio à inclusão (NAI) e acompanhada 
no curso por uma monitora.
 Entretanto, a reflexão de que a educação inclu-
siva requer a reconstrução dos sistemas de ensino, deve 
ser contínua na busca de políticas públicas não apenas 
emergenciais, mas efetivas, que possam assegurar e vali-
dar de fato o direito conquistado na forma de lei.

Para saber mais, acesse
 http://jornaloriobranco_defesa_tcc_aluna_cega
REGIANI, A. M., MÓL, G. S. “Inclusão de uma aluna 
cega em um curso de licenciatura em Química”, Ciência 
& Educação, v.19, n 1, p.123-134, 2013.

 por Pâmela Alves Campos
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JOVEM DE 16 ANOS DESENVOLVE MÉTODO 
PARA O DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE   

PÂNCREAS

Motivado pela morte de seu tio que faleceu de 
câncer de pâncreas, o jovem americano de 16 anos, 
Jack Andraka desenvolveu um teste para diagnosticar 
precocemente este e outros dois tipos de câncer. No 
dia 18 de maio de 2012, venceu a Feira Internacional 
de Ciência e Engenharia da Intel, a maior do mundo 
para pré-universitários. Seu feito: desenvolver um tes-
te simples e barato para fazer o diagnóstico precoce 
de três tipos de câncer (pâncreas, ovário e pulmão). O 
custo é de três centavos de dólar e o resultado é obtido 
em menos de cinco minutos. Segundo o site da Intel, o 
teste que Jack criou é 28 vezes mais barato e 100 vezes 
mais sensível do que o conjunto de técnicas atualmente 
utilizado para o diagnóstico.  Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, todos os anos são registrados quase 
145.000 novos casos de câncer de pâncreas e cerca de 
139.000 mortes. Steve Jobs, cofundador da Apple, foi 
uma das vítimas da doença.

Jack Andraka no laboratório

Andraka já havia estudado os nanotubos de 
carbono, estruturas artificiais com a espessura de um 
átomo hoje usadas na indústria farmacêutica, e marca-
dores biológicos, substâncias presentes no organismo 
que podem indicar a existência de uma doença. Ele 
juntou as duas coisas e começou a projetar um teste 
que usasse os nanotubos para detectar o marcardor bi-
ológico do câncer de pâncreas, com o objetivo de fazer 
isso de forma mais simples e mais barata que o teste 

ELISA (método de detecção atual).
O sensor desenvolvido por Jack trata-se de uma 

pequena tira de papel com reagentes. O melhor mé-
todo diagnóstico para o câncer de pâncreas requer três 
sensores e leva horas. O teste proposto não precisa de 
treinamento nem equipamento especial. Uma gota de 
sangue basta para seis tipos de testes diferentes em 
cinco minutos. Além disso, ele pode ser aplicado em 
outras formas de câncer, monitorar medicamentos e 
ser adaptado para detectar outras doenças infecciosas, 
como salmonela, E. coli, rotavírus, aids, e doenças 
sexualmente transmissíveis. A ideia é fazer o teste 
realmente simples, para que todos os pacientes pos-
sam realizar uma vez por semana, a um custo de três 
centavos de dólar por teste, de modo que o plano de 
saúde possa cobrir.

O teste de Jack é um projeto de feira de ciências, 
mas equipara-se a uma tese de doutorado.                     Prom-
issora, a ideia ainda é muito jovem, e precisará passar 
pelo rigor e crivo da comunidade científica antes de 
chegar aos pacientes. Quando o estudo  for   publicado, 
na forma de um artigo para periódicos científicos, terá 
o jovem Jack como “chefe da pesquisa”.

Jack já patenteou a técnica e começou a ser 
assediado por empresas que querem transformá-la em 
produto. Os 100.000 dólares que recebeu pela desco-
berta, ao vencer a feira de ciências da Intel, serão usa-
dos para financiar sua promissora carreira como pa-
tologista. Porém, Jack ainda não pensa onde trabalhar. 
No primeiro ano do ensino médio, o que ele quer é 
disputar a próxima feira de ciências da Intel.

Para saber mais, acesse

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/jovem-de-
15-anos-revoluciona-o-combate-ao-cancer-de-pancreas

http://www.fastcoexist.com/1681470/the-16-year-old-
who-created-a-cheap-accurate-cancer-sensor-is-now-
building-a-tricorder-with-

 Por Milton Carlos e Tiago Wacheski
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Entrevista com a Prof. Dr. Leandro Piovan

 Nesta edição do PROFESSOR EM FOCO foi   
realizada uma entrevista com o professor Leandro Piovan, 
do Departamento de Química da UFPR..

1. Qual a sua formação acadêmica?

Sou licenciando em química pela Universidade 
Estadual de Maringá, mestre em química e doutor em 
ciências pela Universidade de São Paulo. Nesta mesma 
instituição eu iniciei um pós-doutorado (6 meses), que foi 
interrompido quando fui contratado aqui.

2. Qual a sua experiência profissional na área do 
ensino em Química?

 Apesar de ser licenciado em química, a minha 
experiência no ensino de química restringia-se aos es-
tágios em docência realizados durante a graduação e as 
monitorias realizadas no âmbito do ensino superior du-
rante o período de pós-graduação. Como professor, iniciei 
minhas atividades no primeiro semestre de 2012 aqui no 
Departamento de Química da UFPR.

3. Quais são seus interesses no âmbito do ensino, 
da pesquisa e da extensão no DQUI?

Em termos de pesquisa, neste momento estou       
trabalhando para criação e consolidação de um grupo 
atuante em duas frentes principais de pesquisa: síntese 
orgânica quimio-enzimática e química medicinal. Isso já 
vem ocorrendo, pois no momento há um grupo em forma-
ção com três estudantes de mestrado e outros de iniciação 
científica (neste caso a volatilidade tende a ser maior). 

O ensino de química é algo que me fascina desde 
a graduação, e muito do que aprendi no curso de licen-
ciatura eu tento aplicar nas aulas que ministro, (apesar de 
verificar no dia-a-dia que “na prática, a teoria pode ser 
outra”). Também me interesso pela história e filosofia da 
ciência, mas isso é mais hobby do que uma linha de pes-
quisa. Quanto à extensão ainda não tenho projetos.

4. Quais são as linhas de pesquisa que desenvolve 
atualmente? O que o levou a escolher esse estudo?

Como disse anteriormente, tenho interesse em 
síntese orgânica quimio-enzimática e em química                   

medicinal. Nos dois casos, há uma grande sobreposição 
entre a química e a biologia, e é essa sobreposição que me 
interessou e me fez ingressar nestas linhas de pesquisa. 
No que diz respeito à síntese quimio-enzimática, trata-se 
da utilização enzimas (catalisadores naturais oriundos de 
organismos) como aliadas sintéticas atuando  como me-
diadoras de transformações de compostos orgânicos de 
interesse. No campo da química medicinal, o interesse se 
volta para o desenvolvimento de inibidores enzimáticos, e 
agora, a enzima deixa de ser uma aliada e torna-se o alvo 
biológico a ser atingido e desativado.

5. Quais os objetivos e os campos de aplicação de 
suas pesquisas?

Não posso negar que, assim como todo químico, o 
meu desejo é ver o resultado da minha pesquisa transfor-
mado em algo aplicado à sociedade. Por exemplo, hoje 
em dias rotas sintéticas quimio-enzimáticas têm sido cada 
vez mais empregadas na indústria por conta de todo apelo 
“verde” que tem influenciado fortemente a escolha dos 
processos industriais. Desta maneira, ainda há inúmeras 
reações clássicas da química orgânica cuja “versão  
enzimática”, ainda não foi descoberta, o que se mostra 
como uma oportunidade de pesquisa e inovação.  No  mes-
mo sentido, a investigação das propriedades biológicas de 
novos compostos terá sempre um espaço no desenvolvi-
mento de compostos bioativos para os mais diversos fins. 
Desta maneira, o conhecimento da reatividade (atrelada 
à estrutura), da seletividade e das propriedades físico-
químicas de novas substâncias será sempre necessário. Se 
estas características levarem a um novo princípio ativo, 
melhor ainda.

6. Quais alunos trabalham atualmente em seus 
projetos?

Atualmente formam o grupo: Allen C. S. Costa 
(mestrado), Juliana C. Thomas (mestrado), Pamela T. 
Bandeira (mestrado), Cleverson R. Princival (estágio), 
Talita C. Fraiz (IC), Mariana L. Teixeira (IC), Felipe A. 
F. Ramiro (IC), Priscila D. Fernandes (IC) e Vinicius R. 
C. Bueno (IC).  

Contato: lpiovan@ufpr.br

 por Guilherme Augusto Barbosa

 Entrevista realizada em : 07/03/2013
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Eventos de Interesse até Agosto/2013

ABRIL

I Workshop de Materiais Hibridos Multifuncionais
Data: 18 e 19 de Abril
Local: UFRGS
http://hibridosmultifuncion.wix.com/2013

MAIO

II Simpósio de Nanomateriais  do Centro-Oeste
Data: 9 a 11 de Maio
Local: Campus Bonito de UFMS
https://sites.google.com/site/sinaco2013/

36ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química
Data: 25 a 28 de Maio
Local: Águas de Lindóia/SP
http://www.sbq.org.br/36ra/

XVI Encontro de Grupos PETs da Região SUL
Data: 30 de Maio a 2 de Junho/2013
Submissão de Trabalhos até 30/04
Inscrições até 20/05
www.sulpet.furg.br

JUNHO

III Congreso Internacional de Educación en Ciencias y 
Tecnología
Data: 3 a 7 de Junho
Local: Catamarca
http://galoa.com.br/node/312/site

XVIII Encontro de Contaminante Inorgânicos
Data: 17 a 19 de Junho
Local: Ribeirão Preto/SP
Data limite para submissão de resumos: 26/04/2013.
Data limite para inscrição c/ desconto: 26/04/2013
http://www.enci.com.br

4º Congresso Brasileiro de Educação

Data: 25 a 28 de Junho
Local Unesp, campus Bauru
http://www2.fc.unesp.br/cbe/

14th Tetrahedron Symposium
Data: 25 a 28 de Junho
Local: Vienna, Austria
http://galoa.com.br/node/179/site

JULHO

III Worksho em Microfluídica
Data: 18 e 19 de julho
Local: campus do Centro Nacional de Pesquisa em 
Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas
http://lnnano.cnpem.br/workshopmicrofluidica/

 por Roger Golçalves
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Leitura Orientada
 

 Este ano o PET Química - UFPR voltou com a 
atividade da Leitura Orientada. O objetivo da atividade é 
que os participantes (petianos e demais interessados em 
participar) escolham obras da literatura para leitura e dis-
cussão crítica.
 A obra escolhida para o primeiro semestre de 
2013 foi a “O Pequeno Príncipe” de Antoine Saint-Exu-
péry. Já no segundo semestre o livro será “A Revolução 
dos Bichos” de George Orwell.

 
 É realizada uma reunião descontraída para 
discussão do livro englobando itens como o contexto 
histórico, enredo, personagens, dados sobre o autor, entre       
outros.
 A atividade é aberta para todos os que desejam 
participar, sendo que não é necessário fazer inscrição, 
nem cadastro. Basta ler o livro selecionado para o se-
mestre, ficar atento aos panfletos de divulgação do PET 
Química com a data do encontro e ter vontade de partici-
par da discussão.

Venha participar!

Seleção para o PET Química

 Estão abertas as inscrições para a seleção de 
bolsistas e voluntários para o PET Química. Alunos dos 
cursos de Química, Física e Ciências Biológicas podem 
participar.  Os requisitos são:

1-) Estar matriculado regularmente no curso de Química, 
Física ou Ciências Biológicas;
2-) Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual 
ou superior a 0,60 (calouros após um ano no curso);
3-)Possuir disponibilidade de 20 horas semanais, sendo 
que estas podem ser distribuídas como 8 horas de IC e 12 
horas para outras atividades de ensino e extensão do PET.
 O valor da bolsa é de R$ 400,00 e o bolsista pode 
permanecer no PET até a sua formatura desde que não 
reprove em mais do que duas  disciplinas após o ingresso 
no programa.
 Os interessados devem passar na sala do PET 
Química para retirar a ficha de inscrição e depois devolvê-
la preenchida juntamente com uma cópia do histórico es-
colar contendo o IRA (não necessário para calouros). Os 
integrantes do PET entrarão em contato para agendar a 
seleção que consta de uma entrevista com banca com-
posta de dois tutores de outros grupos PET da UFPR, um 
professor do curso de química, da atual tutora do PET-
Química e bolsistas do PET-Química.

Curso de Origin e Excel
 Outra atividade do PET Química que retor-
nará este ano é o Curso de Origin e Excel. O curso será            
ministrado por petianos no segundo semestre de 2013. 
Mais informações serão divulgadas em cartazes, no site 
do PET Química e no Twitter do grupo.

Para saber mais das nossas atividades, acesse:

http://www.petquimica.ufpr.br/
@PETQuimicaUFPR

 por Rayta Paim Horta

Ano VI - 10ª Abril de 2013


