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Conheça as propostas educacionais que 
o estado de São Paulo implementou no 
ensino público e como elas estão sendo 
testadas com o objetivo de melhorar a 

educação básica do Paraná.

Estudos realizados 
nos laboratórios da 
Universidade de São 
Paulo revelam que a 
reciclagem de resíduos 
eletrônicos é possível 
e rentável. Projetos 
de cunho científico e 
social têm reduzido os 
impactos ambientais 
causados pelo 
descarte inadequado.
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AIESEC é uma ONG internacional que 
possibilita o desenvolvimento pessoal 
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SEÇÕES PERMANENTES

PROFESSOR EM FOCO: Objetiva divulgar al-
guns aspectos da vida acadêmica e opiniões 
dos docentes do Departamento de Química 
da UFPR.
ALUNO EM FOCO: Tem como objetivo mostar 
algumas perspectivas e opiniões de alguns 
alunos do Curso de Química da UFPR em re-
lação às suas atividades de ensino e pesquisa.
EDUCAÇÃO EM QUÍMICA: Tem a proposta de 
apresentar 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
Telefone: (41) 3361-3391

Email: petquimicaufpr@gmail.com
http:// www.petquimicaufpr.com.br

NOTA DO EDITOR

Este informativo criado pelo grupo PET 
Química pretende se tornar um instrumen-
to de divulgação sobre temáticas relevan-
tes para a comunidade acadêmica do De-
partamento de Química da UFPR.

O Jornal do PET Química, com uma pe-
riodicidade semestral é um espaço para 
que alunos e professores do Curso de Gra-
duação e Pós-Graduação em Química pos-
sam divulgar suas opiniões sobre pesqui-
sa, ensino e extensão e seus interesses e 
perspectivas acadêmicas.

Na seção Aluno em Foco entrevistamos 
a aluna de graduação em Química, Beatriz 
Arruda Valenca, que está participando do 
programa Ciência sem Fronteiras.   

Na seção Ciência & Tecnologia divulga-
mos alternativas, do ponto de vista cientí-
fico e social, para o descarte adequado de 
lixo eletrônico.

 
Na seção Educação em Química des-

tacamos a necessidade de utilizar novos 
recursos didáticos em sala que acompa-
nham a reformulação dos currículos esco-
lares. 

Na seção Professor em Foco apresen-
tamos a entrevista com a nova professo-
ra contratada da área de Inorgânica, Profª. 
Dra. Tatiana Renata Gomes Simões.

Na seção Assuntos Diversos apresenta-
mos a AIESEC, a maior organização social 
administrada por jovens no mundo, reco-
nhecida pela ONU. 
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Beatriz Valenca é intercambista do pro-
grama Ciência sem Fronteiras. Ela estuda 
na Universidade de Bristol, na Inglaterra.

 
1. Por que você decidiu se inscrever no 

programa Ciência sem Fronteiras (CsF)?
Desde o ensino fundamental eu sonha-

va em estudar em uma boa Universidade. 
Com o CsF, eu teria a oportunidade de es-
tudar pelo período de um ano no exterior 
em uma das melhores instituições de ensi-
no do mundo. Então, concluí o primeiro ano 
da faculdade, e, cumprindo os pré-requisi-
tos, consegui a bolsa e a aceitação da fa-
culdade para o intercâmbio. 

2. Quais foram as maiores dificuldades 
desde a inscrição até a data da viagem?

Um dos pré-requisitos do programa é ter 
concluído o primeiro ano ou estar matricu-
lado em todas as matérias. Como eu não 
segui a grade curricular do curso à risca, a 
minha maior dificuldade foi conseguir vaga 
nas matérias do primeiro ano. Também, 
uma grande surpresa foi que a nota de cor-
te é baseada na nota do ENEM.

3. E após chegar ao país, qual foi a sua 
primeira impressão? Você se decepcionou/
surpreendeu com algo?

A chegada ao país foi sensacional. Ao pi-
sar no aeroporto e pegar um táxi, percebi 
que a atmosfera da cidade era muito boa. 
Uma coisa que chamou a minha atenção 
foi a moradia, visto que não existem fave-
las, somente casas simples que são habitá-
veis. A infraestrutura, os benefícios e o bom 
sistema de saúde me surpreenderam.

4. Em relação à universidade, o que cha-
mou a sua atenção?

Para começar, o sistema de seleção para 
o ingresso na Universidade não é em for-
ma de vestibular, e sim análise do histórico 
escolar juntamente com uma carta escrita 
pelo aluno, que deve mostrar o interesse 
do aluno em estudar em tal Universidade. 
Assim, todos estudam muito. Descobri nas 
palestras dos calouros que a Universidade 
recebeu, há oito anos, recursos do gover-
no que permitiu a reforma dos laboratórios 
de ensino, que agora são de nível industrial. 
Cada estudante tem sua própria vidraria e 
capela e você é muito mais consciente, pois 
tem que procurar o risco de cada reagen-
te antes de cada prática. O pré-laboratório 
é muito intenso e é realizado pela Internet, 

valendo nota. Eu me desdobro pesquisan-
do pra chegar ao laboratório mais prepa-
rada. Também notei que muitas vezes, no 
Brasil, é preciso ‘’pentelhar’’ um professor 
para conseguir informações, procurar mui-
to na literatura para se aprofundar em um 
assunto. Aqui, a gama de recursos é gigan-
te. Existe uma plataforma (DinamicLabora-
toryManual), onde estão arquivadas todas 
as aulas, que são gravadas, além de slides 
e listas de exercícios. Nessa plataforma 
tem vídeo tutorial ensinando de tudo: des-
de usar vidraria de laboratório até como 
plotar espectro de RMN. Tal plataforma foi 
criada pela universidade de Bristol, e ga-
nhou vários prêmios. É sensacional.

5. Quais são seus principais objetivos du-
rante o intercâmbio?

Os meus principais objetivos durante o 
programa são: aprender o máximo de coi-
sas que eu conseguir com os recursos for-
necidos pra quando voltar ao Brasil ser uma 
química melhor e aproveitar a experiência 
que não podemos ter no nosso país.

6. Quais são suas expectativas profissio-
nais após a graduação?

O período de vivência aqui me possibi-
litou ampliar a visão que possuía no Brasil 
sobre o papel de químico, que eu julgava 
ser uma profissão restrita. Na Inglaterra, o 
papel de um químico é muito importante, 
você pode trabalhar com marketing, em um 
escritório de Finanças, como um químico 
em um laboratório de controle de qualida-
de, ir pra pós-graduação, etc. Isso fez com 
que eu expandisse minha visão e me moti-
vasse a fazer mestrado, para me expandir 
ainda mais e me poder aventurar em cada 
um dos campos da química: estagiar em 
indústria e sala de aula. Quero ver de tudo 
pra poder fazer uma escolha sensata.

 por Bianca Hazt e Paulo Mileo
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Propostas Educacionais: 
Da teoria à prática

 
Uma grande mudança no ensino médio 

do país está por vir. O governo do Esta-
do de São Paulo oferecerá disciplinas ex-
tracurriculares como: práticas de ciências, 
moda, teatro, entre outros, a fim de dire-
cionar os alunos às suas áreas de interes-
se profissional. Esse currículo que será im-
plementado em 2016 manterá as matérias 
tradicionais para que estas fundamentem 
os conhecimentos gerais requisitados pe-
las disciplinas optativas. Embora o 1º ano 
do ensino médio público se mantenha com 
um currículo fixo, o 2º e o 3º ano permitirão 
ao estudante a escolha da grade escolar. 
Essa mudança, que está sendo discutida 
nesse semestre, será implementada gra-
dativamente em toda a rede de ensino1.

Este método, visto como teste pelo Esta-
do do Paraná, deve repercutir na educação 
básica, a qual apresenta sérios problemas 
de evasão e desinteresses por parte dos 
alunos, principalmente nas áreas que re-
querem raciocínio lógico, como a Química. 
Sendo assim, é necessário o emprego de 
novas metodologias em sala de aula, como 
a recursividade e experimentação.

Sala de aula com diversos recursos didáticos.
 
A recursividade aproxima o aluno à dis-

ciplina por meio de relações do conteúdo 
estudado e as vivências individuais, isto é, 
ela correlaciona conceitos científicos com 
as atividades corriqueiras. Um exemplo 
deste método seria a elaboração de ques-
tionamentos a respeito do cotidiano que 
envolvam conhecimentos adquiridos em 
aula. Por exemplo: “Um grande amigo esta-
va com o carro apresentando problemas, e 

ele achou que se tratava de gasolina adul-
terada, mas após realizar o teste de adul-
teração, verificou que esta se encontrava 
com quantidade de álcool na faixa permi-
tida pelo governo. Ele tentou observar se o 
motor estava com algum defeito, não en-
controu nada e sujou bastante suas mãos 
com graxa. Ele tentou limpar com água, 
mas não conseguiu. Daí, ele tentou limpar 
com álcool, mas também não foi possível. 
Será que ele conseguiria limpar as mãos 
com gasolina? Por quê?”2.

Outra estratégia de ensino que demons-
tra a aplicação da matéria no dia-a-dia é 
o uso de experimentos simples e de bai-
xo custo, que podem ser realizados pelo 
docente ou pelos estudantes no próprio 
ambiente de aprendizado. Isso facilita o 
entendimento dos alunos pois, posterior-
mente, poderão identificar tais fenômenos 
descritos na teoria pela prática.

Alunos realizando atividades laboratoriais.

Além do desenvolvimento de novas pro-
postas de educação que contemplem to-
dos os anos do ensino médio público, é ne-
cessário o emprego de artifícios, desde os 
primeiros anos escolares até o final de sua 
formação, que tornem as disciplinas mais 
interessantes e aplicáveis ao longo das vi-
das acadêmicas para que os alunos pos-
sam exercer seu protagonismo.

1. http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noti-

cia/2015/06/sp-mudara-ensino-medio-publico-em-2016-e-alu-

nos-vao-escolher-disciplinas.html
2. http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_4/230-PE-8010.pdf
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Aliando Química à          
Reciclagem

Pesquisadores da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (Poli/USP) es-
tão testando estratégias para recuperar 
de forma eficiente os metais presentes nas 
placas de circuito impresso (PCI) – com-
ponentes responsáveis pela circulação de 
sinais elétricos em aparelhos eletrônicos, 
eletrodomésticos, brinquedos e carros.

Os aparelhos eletrônicos possuem pla-
cas com circuitos eletrônicos que podem 
chegar a utilizar mais de 60 tipos de ele-
mentos químicos. O crescimento do con-
sumo no setor aumentou a utilização de 
recursos naturais para suprir esta necessi-
dade e isto está levando à escassez destes 
recursos. Por outro lado, o descarte inade-
quado de aparelhos obsoletos contamina 
o meio ambiente, pois estes elementos 
químicos ou são valiosos ou são tóxicos, ou 
ambos. As atividades de mineração conso-
mem altas taxas de combustível, com alta 
geração de CO

2
, contribuindo para o efeito 

estufa.
Portanto, o mais sensato seria recuperar 

os metais utilizados nos aparelhos descar-
tados ao invés de extrair novos metais, ou 
seja, a mineração deveria ser feita no lixo 
eletrônico. Especialistas no setor apontam 
que em 1 tonelada de computadores pes-
soais existe mais ouro do que em 17 tonela-
das de minério bruto do metal1. 

                

Dentre os metais que as equipes preten-
dem reciclar está o cobre, de alto valor. O 
processo escolhido por um dos grupos foi 
o hidrometalúrgico – no qual a extração do 
cobre se dá por dissolução em meio líquido 
(a chamada lixiviação) – associado ao em-
prego de ondas de ultrassom (conhecido 
por sonoquímica). “Concluímos que a so-
noquímica colabora com as etapas iniciais 
de fragmentação do material, tornando-o 

mais fino, e portanto faz com que a lixivia-
ção do cobre fique mais rápida”, disse De-
nise Espinosa, professora do Departamen-
to de Engenharia Química da Poli/USP e 
coordenadora do Estudo de rota hidrome-
talúrgica para recuperação de metais de 
placas de circuito impresso lead-free ob-
soletas, realizado com apoio da FAPESP2.

O LAREX (Laboratório de Reciclagem, 
Tratamento de Resíduos e Metalurgia Ex-
trativa), também pertencente à Poli/USP 
é considerado um dos mais completos e 
avançados centros de pesquisa em reci-
clagem do Brasil, devido às inovações em 
processos de separação e recuperação de 
metais. 

Outro grupo que merece destaque é o  
CEDIR  (Centro de Descarte e Reuso de Re-
síduos de Informática) da USP, um projeto 
pioneiro em orgão público e em ensino su-
perior. Este projeto foi iniciado em dezem-
bro de 2009 e se tornou referência nacio-
nal no tratamento adequado de resíduos 
eletrônicos. O Centro recebe lixos eletrôni-
cos descartados pela comunidade uspiana 
e também por pessoas físicas. Os equipa-
mentos que ainda têm condições de serem 
reaproveitados passam por uma reforma 
e são encaminhados para projetos sociais 
cadastrados sob a forma de empréstimo, 
ou seja, serão devolvidos ao CEDIR no fim 
de sua vida útil. Os equipamentos que não 
podem ser reaproveitados são desmonta-
dos, e as peças ou são separadas e enca-
minhadas para recicladores, ou são utiliza-
das como reposição para outras máquinas. 

Aqui, na cidade de Curitiba, existem al-
gumas empresas que realizam a coleta 
destes materiais e reciclam de maneira 
correta. São elas: Reciclatech (3606-9623); 
Hamaya do Brasil (3060-3500); Sete Am-
biental (3085-8389); Parcs (3027-2289); 
Recicla Eletrônicos (3089-0232).

1
. http://www5.usp.br/2071/da-geracao-de-renda-a-inclusao-

-digital-alternativas-para-o-lixo-eletronico/
2
. http://agencia.fapesp.br/mais_eficacia_na_reciclagem_de_

eletroeletronicos/20234/
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A entrevista dessa edição foi feita com 
a recém-contratada professora da área 
de Química Inorgânica Tatiana Renata 

Gomes Simões.

1. Qual a sua formação acadêmica? 
Sou graduada em Química (bachare-

lado) pela Universidade Federal de Minas 
Gerais, onde também realizei o mestrado 
e doutorado na área de concentração de 
Química Inorgânica. Parte do meu douto-
rado foi desenvolvida na Universitat de 
València (Espanha). Também sou técni-
ca em Química pelo Colégio Técnico da 
UFMG (Coltec). 

2. Qual a sua experiência profissional na 
área de Química? 

Durante o estágio do curso técnico tra-
balhei em um laboratório de análises quí-
micas por via úmida na Fundação Tecno-
lógica de Minas Gerais (CETEC). Neste 
laboratório eram feitas análises químicas 
quantitativas de vários elementos em dife-
rentes tipos de amostras (desde alimentos 
a cobre eletrolítico). Durante a graduação 
tive a oportunidade de trabalhar em três 
linhas de pesquisa distintas dentro de pro-
gramas de Iniciação Científica. A primeira 
delas envolvia a caracterização, por meio 
de espectroscopia de Infravermelho, de fil-
mes finos para construção de células foto-
voltaicas. A segunda estava ligada a geo-
química e envolvia testes em atmosfera 
inerte para estudo das possíveis reações 
responsáveis pela deposição das forma-
ções ferríferas bandadas. E a última de-
las, que também foi responsável pelo tema 
que escolhi para minha pós-graduação, foi 
na área de magnetos moleculares. 

Durante meu doutorado e estágio pós-
-doutoral, também atuei como docente no 
departamento de química da UFMG onde 
ministrei aulas de Química Geral e Quími-
ca Inorgânica.

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

A atividade de ensino que desenvolvo no 
DQUI me traz grande satisfação e realiza-
ção profissional. O fato de poder estar em 
contato com alunos de diferentes cursos é 
desafiador para mim, pois busco sempre 
aguçar o interesse e a curiosidade deles 
por esta ciência tão surpreendente que é 
a química. 

Além do ensino, gosto muito de pesqui-
sa e acredito que uma pesquisa de exce-
lência envolve não somente alunos e pro-
fessores comprometidos, mas também a 
colaboração entre diferentes grupos de 
pesquisa, levando a uma maior interdisci-
plinaridade. Além de contribuir para o de-
senvolvimento do DQUI e do país através 
de pesquisas relevantes, meu objetivo é 
também formar alunos engajados com o 
crescimento da pesquisa e que sejam pro-
fissionais competentes. 

 4. Quais são as linhas de pesquisa que 
desenvolve atualmente? O que a levou a es-
colher esse estudo?

Atualmente trabalho na síntese e carac-
terização de magnetos moleculares, que 
são moléculas ou sistemas baseados em 
ligantes orgânicos contendo ou não metais 
de transição, que podem funcionar como 
magnetos. A síntese destes materiais pas-
sa pela química de coordenação, área que 
possuo grande afinidade. Além disso, esta 
é uma área de pesquisa bastante interdis-
ciplinar, pois também envolve sínteses or-
gânicas e estudo das propriedades mag-
néticas, que envolve a magnetoquímica. 
Outro aspecto importante, é que a investi-
gação de novos materiais que futuramente 
poderão ser utilizados em dispositivos de 
armazenamento é de grande relevância 
nos nossos dias em que há um grande vo-
lume de informação que precisa ser guar-
dada. Além disso, há pesquisas recentes 
em que estes materiais também podem 
ser utilizados como catalisadores, disposi-
tivo de armazenamento de gás, sensores 
fotoluminescentes, entre outros.

 por Carla Krupczak e Priscila Fiori

Entrevista realizada em: 

16/11/2015
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DEZEMBRO

10ª Escola de Eletroquímica 
Local: USP – São Paulo – Brasil
Data: 29 novembro a 4 dezembro de 2015
Informações: https://sites.google.com/site/
schoolofelectrochem/home

JANEIRO

V Escola de Verão em Toxicologia
Local: Faculdade de Ciências Farmacêuti-
cas de Ribeirão Preto - SP
Data: 25 a 29 de Janeiro de 2016
Informações: http://www.evtox.com.br/

IV Escola de Verão em Ciências Farma-
cêuticas 
Local: Faculdade de Ciências Farmacêuti-
ca - USP - Ribeirão Preto
Data: 26 a 30 de Janeiro de 2016
Informações: http://evfcfrp.wix.com/2016

III Escola de Verão em Colóides e Superfí-
cies
Local: Instituto de Química - USP - São 
Paulo
Data: 26 a 29 de Janeiro de 2016
Informações: http://dfsp84.wix.com/esco-
la-de-coloides 

MARÇO

12° Congresso Internacional da Rede Uni-
da
Local: Universidade Católica Dom Bosco – 
Campo Grande - MS
Data: 21 a 24 de Março de 2016
Informações: http://www.redeunida.org.br/
congresso2016

ABRIL

X Congresso Brasileiro e IV Congresso 
Pan Americano de Análise Térmica e Calo-
rimetria
 Local: Hotel Braston – São Paulo - SP
 Data: 17 a 20 de Abril de 2016
Informações: http://cbratec10.com.br/

 4° Seminário Nacional de Inclusão Digital
 Local: Passo Fundo - RS
 Data: 18 a 20 de Abril de 2016
 Informações: http://senid.upf.br/

https://www.facebook.com/DramaUniversitario/?fref=ts 

Acesso em: 19 de novembro de 2015

 por Nicoli Lourenço
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AIESEC: Você contribuindo 
para um mundo melhor

Criada em 1948 a AIESEC (Association 
Internationale des Etudiants em Sciences 
Economiques et Commerciales) tem como 
objetivo estimular o espírito de liderança 
nos jovens que constituem esta organiza-
ção. Isto é realizado por meio de traba-
lhos em equipe e de experiências em in-
tercâmbios sociais e internacionais com 
diferentes contextos culturais. Atualmente, 
a AIESEC é a maior organização social ad-
ministrada por jovens no mundo, reconhe-
cida pela ONU, com sedes em 126 países 
reconhecidos pela Unesco. 

Grandes ONGs possuem parceria com 
a AIESEC, que em conjunto com os inter-
cambistas voluntários promovem projetos 
de cunho social.

          

Projeto Afrikids: desenvolvimento de trabalhos so-
bre culturas para crianças de orfanatos africanos.

 Na AIESEC há dois tipos de projetos 
de intercâmbio: Cidadão Global e Talento 
Global. O Cidadão Global remete a um in-
tercâmbio voluntário, no qual acredita-se 
que o intercambista pode fazer diferença 
por meio de ideias e ações. Para participar 
deste intercâmbio é necessário ter entre 18 
e 30 anos, ser graduando/ pós-graduando 
ou ter sido formado em até 2 anos, e ter 
um nível de inglês suficiente para comuni-
cação. A duração deste intercâmbio é de 6 
a 12 semanas. O programa de intercâmbio 
Talento Global, com duração de 6 sema-
nas a 1 ano, é voltado para o intercâmbio 
profissional. O intercambista tem a opor-
tunidade de aprender com a realidade de 

uma empresa internacional e desenvolver 
uma visão empreendedora. Os pré-requi-
sitos para ingressar neste programa são 
os mesmos do Cidadão Global; a única di-
ferença é a necessidade de dominar a lín-
gua inglesa ou espanhola. 

Para a hospedagem do intercambista, a 
AIESEC elaborou o projeto “Hospede Um 
Intercambista”, no qual o intercambista 
se acomoda em um local adequado e sem 
custos financeiros. Esta iniciativa é feita 
com muita segurança, visto que há orien-
tação para as famílias com acompanha-
mento da AIESEC durante o intercâmbio. 

            

   
       

Trabalho voluntário: intercambista lecionando 
sobre a cultura brasileira pelo programa Cidadão 
Global.

É importante salientar que na AIESEC 
não se encontra apenas intercâmbio, mas 
também outras atividades. No programa 
de Jovens Talentos encontra-se a oportu-
nidade de aperfeiçoar seu trabalho indivi-
dual. Além da experiência profissional há 
uma ampla interação cultural, sendo esta 
fundamental para conhecer novas culturas 
e aprimorar algum idioma de preferência. 
A duração do projeto é de 2 a 6 meses, po-
dendo ser estendido.

Todos os jovens ingressantes da AIESEC 
passam por um processo de seleção, iden-
tificando o perfil do jovem com relação ao 
perfil procurado.  

Caso você esteja interessado e queira 
participar, para obter maiores informa-
ções de algum projeto desta organização 
social, basta acessar o site (www.aiesec.
org.br) ou seguir a página do facebook 
“AIESEC em Curitiba”. 

 por Letícia Silva e Lucelena Ferreira
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