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 A 
União Interna-
cional de Quími-
ca Pura e Apli-
cada (IUPAC) é 
uma organiza-
ção não gover-
namental criada 
em 1919, em 
Genebra, Suíça. 
Ela tem como 
objetivo contri-

buir para a aplicação e desenvolvimento da 
química a serviço da humanidade.  Desde 
1894, antes da criação do órgão, já vinham 
sendo realizados congressos bienais para 
tratar do avanço mundial da química. Hoje 
em dia conhecido como Congresso Mundial 
de Química da IUPAC.

 Após 44 edições, o  evento    foi     re-
alizado em quase todos os continentes,     
exceto na América do Sul e África. En-
tretanto, em sua última edição, realizada em 
2013 em Istambul-Turquia, foi decidida que 
a sede da 46ª edição será a cidade de São 
Paulo - Brasil.

 A candidatura da SBQ (Sociedade 
Brasileira de Química) foi vitoriosa com 
131 votos, na disputa com a Sociedade Aus-
traliana de Química, que obteve apenas 39.

 A delegação que representou a SBQ 
em Istambul foi formada pelo Presidente 
Vitor Ferreira, pelo Presidente Sucessor 
Adriano Andricopulo, pelo Secretário Geral 

Aldo Zarbin, e pelos conselheiros Fernan-
do Galembeck, Jailson Andrade, Vanderlan 
Bolzani e Luiz Henrique Catalini.

 Em entrevista, o Secretário Geral 
Aldo Zarbin(UFPR), nos relatou que a can-
didatura de São Paulo como cidade sede do 
Congresso em 2017 foi solicitada pela SBQ 
em sua gestão anterior. “Quando eu assumi 
como secretário Geral, a disputa já estava 
entre Brasil e Austrália”. O principal argu-
mento utilizado na candidatura do Brasil foi 
o fato deste congresso nunca ter sido real-
izado na América do Sul nem África e, sen-
do ele o maior congresso na área de química 
realizado pela IUPAC, o mesmo deveria es-
tar perto de todas as pessoas das diversas 
partes do mundo, incluindo o Brasil. A pro-
posta Brasileira também já estava bastante 
adiantada, pois já contava com o congresso 
virtualmente pronto, com tema, data, local, 
plano de transporte, etc. 

 Mesmo antes de o congresso   acon-
tecer o mesmo já está dando resultados    
positivos, colocando a química do Brasil 
num ponto de destaque mundial. A vitória 
significativa que tivemos mostra a confiança 
no que a química brasileira faz. “Eu acredi-
to que será um antes e depois, este congres-
so será um divisor de águas na química do 
Brasil” nos diz o Secretário Geral.

 Antes de chegar ao Brasil, o Congres-
so Mundial de Química terá sua 45ª edição 
em Busan – Coréia do Sul no ano de 2015.

por Milton Nogueira e Ronaldo Rosa

46º Congresso Mundial de Química da IUPAC - São Paulo, 
Brasil - 2017
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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 o 
aluno de Mestrado em Química, Guilherme Augusto 
Barbosa, que participou do Programa de Educação 
Tutorial

 Na seção Ciência & Tecnologia apresenta-
mos a folha de ouro elástico

 Na seção Educação em Química destacamos 
qual a importância de se entender o que é ciência  

 Na seção Professor em Foco a presentamos a 
entrevista com a novo Professor Contratado Prof. Dr. 
Bruno José Gonçalves da Silva

 Na seção Assuntos Diversos destacamos 
Atividades Artísticas e Culturais da PROEC
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Entrevista com o aluno Guilherme Augusto     
Barbosa

Nesta edição do ALUNO EM FOCO a entrevista foi      re-
alizada com o aluno de pós graduação Guilherme Augusto 
Barbosa do Departamento de Química da UFPR da área 
de Inorgânica Aplicada.

1 - Atualmente, quais são as atividades que você re-
aliza na UFPR?

Atualmente realizo somente atividades que estão direta-
mente ligadas ao curso de mestrado, como o desenvolvi-
mento do projeto de pesquisa e as disciplinas. 

2 - Quais motivações o levaram a realizar essas ativi-
dades?

As principais motivações que me levaram a realizar es-
tas atividades é o amadurecimento profissional e a minha 
formação como futuro professor pesquisador. Além disso, 
elas me proporcionam experiências que não obtive duran-
te a graduação e que são de fundamental importância para 
um bom químico em formação. 

3 - Entre as atividades que desenvolveu durante a 
graduação, você participou do PET desde o primeiro 
ano do curso. O que este programa contribuiu para sua 
vida pessoal e acadêmica? Quais foram as suas outras 
experiências profissionais durante a graduação?

O PET me proporcionou inúmeros avanços, como o tra-
balho em grupo, a troca de experiências acadêmicas com 
os demais petianos, a prática da escrita e da interpretação 
de textos e relatórios, a reflexão sobre a importância de 
determinadas atividades desenvolvidas, bem como o im-
pacto que elas causariam para os alunos do programa e 
da graduação. Para a minha vida pessoal, o PET  trouxe 
principalmente boas amizades, momentos de descontra-
ção nas horas difíceis e densas de uma semana de prova, 
por exemplo. Além do PET, realizei iniciação científica 

no Laboratório de Eletroquímica Aplicada e Polímeros 
(LEAP) sob orientação das Prof.as  Liliana e Regina e no 
Laboratório de Química Inorgânica Aplicada sob orienta-
ção do Prof. Márcio Peres de Araújo. 

4 - Quais os objetivos do seu trabalho de pesquisa?

O meu trabalho de pesquisa, que é desenvolvido no Labo-
ratório de Química Inorgânica Aplicada, sob orientação 
do Prof. Dr. Márcio Peres de Araújo, tem por objetivos a 
síntese e a caracterização de novos compostos de coorde-
nação e organometálicos de rutênio. Durante o mestrado, 
pretendo obter uma série de compostos de rutênio (II) 
contendo ligantes aminícos e fosfínicos doadores e que 
serão aplicados em catálise homogênea de transferência 
de hidrogênio e em testes antitumorais. 

5 - Por que você optou por essa área?
Optei por Química Inorgânica, pois ela permite que pes-
quisador possua experiências em síntese, caracterização 
estrutural utilizando variadas técnicas, modelos teóricos 
e aplicações de diversos compostos que podem ser im-
portantes para a sociedade, como o uso de complexos na 
medicina.

6 - Quais são as suas expectativas profissionais?

Primeiramente é concluir 
o mestrado e ingressar 
no doutorado, para então     
fazer concursos em diver-
sas instituições de ensino 
superior para professor pes-
quisador. 

 por Patricia de Oliveira

 Entrevista realizada em : 17/072013
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A finalidade de aprender a Ciência

 Uma pesquisa realizada por Pedro Reis, Sara Ro-
drigues e Filipa Santos publicada na Revista Electrónica 
de Enseñanza de las Ciencias em 2006, com diversas       
crianças, mostrou que estas têm visão do cientista como 
louco, mágico e que não possui vida social. Isso devido 
às ideias sensacionalistas impostas pela sociedade e pela 
mídia. Pode-se notar que essa mentalidade se fortificou 
através de livros, revistas e filmes. Em que na maioria 
na maioria dos casos, os cientistas aparecem criando as 
coisas como mágica, pessoas super inteligentes e por 
terem essa visão, as crianças, não se acham capazes de 
se tornarem cientistas.
 Dentre as crianças entrevistadas relatamos 
abaixo um trecho da entrevista de Ana, de 7 anos, que 
frequenta o segundo ano do 1° ciclo, a qual relata que 
gostaria de ser  professora de Karatê quando for grande  
crescer e não coloca a hipótese de vir a ser uma cientista, 
pois está convencida que não possui as inúmeras capa-
cidades intelectuais necessárias a um profissional “que 
constrói e inventa coisas”. Para, além disso, considera 
que os cientistas são “algo louco”. Foi solicitado a ela 
que elaborasse um desenho (figura 1) e uma historia so-
bre sua concepção em relação aos cientistas, conforme 
descrito a seguir:

 “Era uma vez um cientista louco que fazia ciências 
mesmo loucas.”

 Num dia fez um microscópio que se fazia assim: 
primeiro dois tubos, um largo e um fino, encaixa-se o 
fino no largo, duas lentes para por nos dois lados dos 
tubos e por fim enfeitou-se depois já podes usar o teu 
microscópio.”
 Segundo o artigo, as crianças têm a concepção 
de que os cientistas proporcionam o bem, mas não veem 
o cientista como alguém centrado. Porém acreditam que 
sua atuação também pode ser perigosa resultando em ex-
plosões e permitindo a produção de armas por pessoas 
más e ambiciosas. A combinação dos desenhos junta-
mente com as histórias redigidas pelas crianças permi-

tiu-nos compreender o porquê de tais concepções e quais 
as principais fontes que deram origem a estas ideias. Os 
meios de comunicação assumem um papel de destaque 
na divulgação de imagens estereotipadas do cientista, 
tanto em relação as suas características pessoais quanto 
profissionais.
 Para acabar com essa falsa imagem de cientistas 
a escola deverá concentrar-se na discussão e na modifi-
cação de todo um conjunto de ideias estereotipadas so-
bre a ciência e os cientistas e professores em conjunto 
precisam ser mais capacitados para assim despertarem o 
interesse e o gosto dos alunos em aprender ciência.
 O uso instrumental da história da ciência no 
ensino de Ciências vem para promover a compreensão 
do conhecimento científico, tem o potencial de levar os 
alunos a compreenderem a Ciência como atividade hu-
mana, com forte sentido cultural. Além disso, pode tor-
nar as aulas mais interessantes e contextualizadas com 
outras disciplinas e motivar os estudantes na medida em 
que esses percebem que a dúvida por eles enfrentada na 
resolução de um problema, também foi encontrada por 
um cientista num determinado momento histórico.
 A compreensão da ciência tem sido identi-
ficada como um dos aspectos essenciais, pois ajuda a 
compreender o mundo e suas transformações. O aluno 
tendo um embasamento sobre ciências terá uma melhora       
significativa na sua base crítica em relação à reflexão e a 
formulação de hipóteses.

Figura 1 - Desenho sobre cientistas elaborados pela Ana.

 porLucelena Fernanda e Raquel Pazini
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CIENTISTAS CRIAM OURO ELÁSTICO

Imagine como eletrônicos elásticos seriam úteis, 
afinal você poderia esticá-los conforme a sua neces-
sidade. Mas, esses equipamentos ainda não existem por 
impossibilidades técnicas. No entanto, engenheiros da 
Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, criaram 
algo que pode mudar esse cenário.

Um novo material, que se parece com um pedaço 
de folha de ouro, é na verdade o mais novo condutor 
elástico produzido com o metal nobre.

O material usa nanopartículas de ouro e poliure-
tano elástico, combinando o melhor dos dois mundos: 
mantém a condutividade de elétrons e pode ser esticado 
até quatro vezes seu tamanho original.

Em uma análise microscópica, os pesquisadores 
puderam observar que as nanoesferas criam cadeias sob 
pressão, produzindo estruturas por onde os elétrons po-
dem fluir. 

Apesar da capacidade máxima de condução ser 
reduzida em 10%, os pesquisadores afirmam que ainda 
é suficiente para fornecer energia para determinados dis-
positivos.

Esse é um feito e tanto. O problema em desen-
volver condutores elásticos é que essas duas característi-
cas, nas palavras da equipe de Michigan, são “proprie-
dades fundamentalmente difíceis de combinar.” Esticar 
um material condutor o torna menos condutor, e mate-
riais esticados tendem a não ser muito condutivos por 
natureza. Isso ocorre porque na medida em que um ma-
terial estica, as moléculas se reorganizam, e os elétrons 
são afastados mais e mais. 

A maioria dos sistemas eletrônicos atuais con-
segue resolver este problema graças à introdução de fios 
dobráveis que podem se expendair e contrair. Já no novo 
circuito não é necessária a utilização de dobras e fios 
dobráveis.

Agora vem à mente uma quantidade enorme de 
usos maravilhosos, principalmente no campo da tecno-
logia medicinal. O ouro esticável poderia ser apliacado 
diretamente na superfície do cérebro, para ajudar pes-

soas que sofram de certas lesões e doenças.
 A lâmina de ouro poderia, também, ser implan-

tada diretamente no coração, onde agiria como um mar-
ca-passo esticável e de baixo impacto, ou até regular o 
funcionamento do órgão.

 Isso acontece pelo fato de que, quando ligado a 
uma fonte de energia, o ouro elástico é capaz de levar 
quantidades reduzidas de eletricidade a pequenas áreas 
– ou seja, ele poderia “fechar” a comunicação entre os 
seus neurônios, por exemplo.

Ele também poderia ser incorporado a um sistema 
de cateter, que seria inserido dentro de uma artéria próx-
ima do coração para transmitir informações sobre ele a 
um dispositivo externo. Ele poderia até ser aplicado à 
pele, para monitorar variáveis como ritmo cardíaco, a 
oxigenação do sangue, respiração, transpiração e outras 
informações.

A equipe de investigação pretende construir os 
primeiros protótipos de equipamentos nos próximos 
tempos e ainda verificar se a condutividade se mantém 
com as nanopartículas de outros materiais.

 

Para saber mais consulte:
[ 1 ]h t t p : / / exame in fo rma t i ca . s apo .p t / no t i c i a s /

 Por Carla Krupczak
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Entrevista com a Prof. Dr. Bruno José Gonçalves 
da Silva

 Nesta edição do PROFESSOR EM FOCO foi re-
alizada uma entrevista com o professor Bruno José Gon-
çalves da Silva, novo contratado da área de Química Aná-
litica do Departamento de Química da UFPR.

1 - Qual a sua formação acadêmica?

Minha formação acadêmica tem início com a graduação 
em bacharelado e licenciatura em Química pela Univer-
sidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto (USP/RP) 
em 2004. Obtive o título de Mestre em Química Analíti-
ca (2007 - USP/RP) e Doutorado em Química Analítica 
(2011 - USP/RP), com estágio sanduíche (PDEE - CNPq) 
na Universidade de Messina, Itália (2010) e pós-doutora-
do (FAPESP) pela USP (2011 - 2013).

2 - Qual a sua experiência profissional na área do en-
sino em Química?

Durante minha pós-graduação, através de programas 
como o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) 
e o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Ativi-
dades Didáticas de Pós-doutores, da USP, tive a oportuni-
dade de exercer, ora como estagiário e outras como pro-
fessor, minhas capacidades na área de ensino em química 
na USP e na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). 
Atualmente como docente do Departamento de Química 
– UFPR, ministrei, no primeiro semestre de 2013, dis-
ciplinas na referida área tanto para alunos de graduação 
do curso de Geologia e Biologia, quanto para alunos de 
pós-graduação do nosso Programa de Pós-graduação em 
Química.

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

Identifico-me bastante com a doutrina de ensino, pesquisa 
e extensão na carreira de docente nas Universidades Públi-
cas. Espero daqui em diante contribuir nas atividades de 
ensino, em diferentes disciplinas oferecidas aos alunos do 
nosso Departamento, e de outros cursos onde a Química 
se faz presente. Além disso, espero implementar no DQUI  
um novo grupo de pesquisa em Química Analítica, con-
tribuindo assim para a formação de novos pesquisadores 
(IC e pós-graduação), solucionar alguns problemas do 

cotidiano no qual a pesquisa se enquadra e divulgar, por 
meios diversos, como publicações e workshops abertos à 
comunidade em geral, os avanços recentes neste campo 
de atuação.

4 - Quais são as linhas de pesquisa que desenvolve atu-
almente? O que o levou a escolher esse estudo?

Recentemente encaminhei projetos à Fundação Araucária 
e ao CNPq para conseguir auxílio financeiro para iniciar 
minhas atividades de pesquisa junto ao DQUI, onde irei 
desenvolver novos materiais como fases extratoras para 
técnicas miniaturizadas e automatizadas de preparo de 
amostras acopladas aos sistemas cromatográficos, para 
análises diversas em matrizes complexas, como material 
biológico, por exemplo. 

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

Trata-se de um campo bastante interdisciplinar (química, 
farmácia e medicina) e com aplicação direta na melhoria 
das metodologias analíticas disponíveis atualmente, tanto 
em laboratórios de pesquisa quanto naqueles de presta-
ção de serviço (análises clínicas e de controle de quali-
dade). Procura-se desenvolver métodos onde o consumo 
de solvente é baixo, uma pequena quantidade de amostra 
é necessária, além de fornecer análises mais seletivas e 
sensíveis para um determinado conjunto de compostos de 
interesse. 

6 - Quais alunos trabalham atualmente em seus pro-
jetos?

Com a aprovação de algum dos projetos submetidos às 
agências de fomento e com boas colaborações e parcerias 
com outros docentes do nosso e de outros departamentos, 
espero que, o mais rápido possível, consiga absorver alu-
nos de IC e pós-graduação para desenvolver o projeto em 

questão.
Prof Dr Bruno José

   Gonçalves da Silva            
bruno@quimica.ufpr.br

 por Gisa Dacorégio

 Entrevista realizada em : 09/07/2013
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Eventos de Interesse até Dezembro/2013

SETEMBRO

18th International Conference on Flow Injection Analy-
sis
Data: 15 a 20 de setembro
Local: Porto - Portugal

Data: 22 à 26 de setembro
Local: Florianópolis – SC
http://www.cbpol.com.br/

3º Congresso de Analítica da América Latina
Data: 24 à 26 de setembro
http://www.analiticanet.com.br

OUTUBRO

VIII Encontro Brasileiro de Ecologia Química
Data: 01 a 04 de outubro
Local: Natal – RN
http://www.ebeq2013.com.br/

18º Encontro Nacional dos Grupos PET’s
Data: 01 a 06 de outubro
Local Recife – PE
http://enapet2013.ufpe.br/

17° Encontro Nacional de Química Analítica
Data: 06 a 09 de outubro
Local: Belo Horizonte - MG
http://www.17enqa.com.br/programacao.asp

5ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão
Data: 07 a 11 de outubro
Local: Campus Botânico - UFPR
http://www.siepe.ufpr.br/

53° Congresso Brasileiro de Química 
Data: 11 a 18 de outubro
Local: Rio de Janeiro
http://www.abq.org.br/cbq/

VII Encontro Paulista de Pesquisa em Ensino de Quími-
ca
Data: 23 a 25 de outubro
Local: Universidade Federal do ABC
https://sites.google.com/site/eppeq2013/

NOVEMBRO

VII Congreso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada
Data: 03 a 06 de novembro
Local: Uberlândia - MG
http://www.ctc.uem.br/cbtermo2013/

XI Congresso da Seção Pan-Americana da Sociedade 
Internacional de Toxinologia e do XII Congresso da 
Sociedade Brasileira de Toxinologia
Data: 03 a 08 de novembro
Local: Guarujá – SP
http://www.jzbrasil.com/congressos/toxinologia/

6th International Conference on Electroceramics
Data: 09 a 13 de novembro
Local: João Pessoa – PB - Brasil
http://www.ice2013.net/

17º Simpósio Brasileiro de Química Teórica
Data: 24 a 28 de novembro
Local: Angra dos Reis - RJ
http://sbqt2013.net.br/index.php

DEZEMBRO

IV Encontro Nacional das Licenciaturas e III seminário 
nacional do PIBID
Data: 03 a 06 de dezembro
Local: Uberaba – MG
http://www.enalic.com.br/

 por Felipe  Sikora
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 ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA 
PROEC

“É na arte que o homem se ultrapassa definitivamente” 
(Beauvoir)

 Apresentamos nessa seção as atividades de-
senvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEC) que têm o objetivo de promover o conheci-
mento  relacionado à ARTE  na UFPR e fora da uni-
versidade, através de uma equipe que cuida de grupos 
específicos, eventos e locais de apresentações. Esta 
equipe é formada pela  Secretaria e Gerenciamento 
de Bolsas Culturas e a responsável por essa secreta-
ria é Simone Verchai. A Unidade de Produção Cultural 
tem alguns responsáveis que são Aidê Marise e Gilia-
ne Sanfelice  Lehmkuh.  Contatos por telefones (41) 
3310-2634 / 3310-2684 / 33102832 e email: cultura@
ufpr.br 

Grupos diversos do PROEC
 
 A PROEC conta com vários grupos artísticos, 
que assumem a função de pesquisa, difusão artística 
e melhoria individual. Alguns deles são: O grupo Ar-
tístico que faz apresentações teatrais gratuitas nos es-
paços do UFPR: o Madrigal da UFPR, grupo de coro  
contendo 21 cantores que é focado no estudo individu-
al; o Coro que foi fundado em 17 de outubro de 1958, 
pelo Maestro Mário Garau que é composto por 60 in-
tegrantes  e o Curso de Dança Moderna que promove 
o ensino em pesquisa de Dança Moderna e é aberto a 
toda comunidade da UFPR e a comunidade externa, 
a partir de nove anos. Para participar e compreender 
um pouco mais sobre cada atividade e poder participar, 
disponibilizamos o contato por telefone e e-mail:

Diretor: Hugo Mengarelli
Contato: (41) 3310-2736  
E-mail palavracao@ufpr.br

Regente: Alvaro Nadolny
Contatos: (41) 3310-2635 
E-mail: Coro@ufpr.br 
Atendimentos: segunda a sexta- exceto terças das 
14h00 às 18h00.  

Eventos e Espaços da PROEC

 Existe na PROEC um evento principal que é o 
Festival de Inverso da UFPR, que já está na sua 22ª. 
edição. Este evento consiste de oito dias de oficinas, 
exposições e espetáculos direcionados a população em 
geral, realizada no mês de julho. Os interessados po-
dem entrar em contato nos telefones: (41) 3310-2631 / 
3310-2832 ou por fax: (41) 3310-2763 ou e-mail: fes-
tival@ufpr.br.
Também na PROEC foram criados espaços de arte 
para vários tipos de apresentações, sendo os principais 
deles:
o Musa – Museu de Arte da UFPR, administrado por: 
Ronaldo Santos Carlos contato: (41) 3310-2660 e e-
-mail: musa@ufpr.br; o TEUNI - Teatro Experimental 
da UFPR, localizado no centro de Curitiba, inaugura-
do em 17 de outubro de 1958, com capacidade para 
700 pessoas que oferece programações culturais como 
shows, espetáculos, consertos e grupos artísticos. Há 
também um segundo teatro do TEUNI que foi criado 
como concepção de teatro Black-Box, para abrigar ex-
posições convencio-nais e não convencionais, peças 
de danças, shows de Rock, cinema e vídeo entre outras 
artes. Seu administrador é Cesar Ney Sarti, e o telefo-
ne de contato:
(41) 3360-5066 ou por email teatro@ufpr.br
www.teatrodareitoria.ufpr.br

Para saber mais das nossas atividades, acesse:

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