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 Em 2010 o XVIII Encontro de Química 
da Região Sul, será em Curitiba, entre os dias 
11-13 de Novembro, no Estação Embratel 
Convention Center e será organizado através 
de um esforço conjunto da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a 
UFPR. 
 Durante a reunião serão discutidas 
temáticas de interesse atual da sociedade 
como Energia, Formação dos Profissionais de 
Química para o Ensino Superior e Educação 
Básica e o papel da Química na Preservação 
do Meio Ambiente. 
 Também estão previstas palestras sobre 
temas atuais da área de química e sessões 
coordenadas de apresentação dos resultados 
de pesquisas desenvolvidas nas diversas 
instituições participantes. 
 O envolvimento do maior 
número possível de trabalhos 
será contemplado através de 
sessões de painéis, nas 
quais os diversos grupos 
de pesquisa poderão 
apresentar seus 
resultados.
 Na UFPR a 
organização do evento 
será feita pelo Departamento de Química 
e dentre os participantes da Comissão 
Organizadora estão os professores: Sueli M. 
Drechsel, Jaísa Fernandes Soares, Shirley 
Nakagaki e Gilberto Abate na UTFPR pelo 
professor e Paulo Roberto de Oliveira da 

UTFPR.
 Durante a SBQ-Sul além de palestras, 
sessões-coordenadas e sessões de painéis, 
ocorrerão minicursos.
 As inscrições com desconto vão até 9 
de agosto de 2010, para graduandos  e sócios 
da SBQ o valor é de R$90,00 e R$110,00 
para os graduandos não-sócios. 
 Os minicursos serão cobrados a parte, 
R$10,00 para os sócios e R$20,00 para os 
não sócios, cada minicurso.
 Os alunos interessados em participar 
voluntariamente da organização do evento, 
devem entrar em contato com os organizadores 
citados anteriormente. 
 Os voluntários selecionados recebe- 

rão camiseta e certificado de participação. 
 Maiores informações sobre  
o evento,  acessem o site  
http://www.sbqsul2010.ct.utfpr.edu.br/ 

por Bruna Pansonatto e Virgínia Lourençon

Curitiba sediará SBQ-Sul 2010
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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: petquimicaufpr@gmail.com
http://www.petquimica.110mb.com

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 d UFPR.

 O Jornal do PET Química, com uma periodi-
cidade semestral é um espaço para que alunos e pro-
fessores do Curso de Graduação e Pós-Graduação em 
Química possam divulgar suas opniões sobre pesqui-
sa, ensino e extensão e seus interesses e perspectivas 
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”.

 Para o Aluno em Foco desta seção, trazemos 
uma entrevista com o aluno recém-formado Diogo 
Montes Vidal, da área de Semioquímicos, que fez um 
estágio na Califórnia.

 Na seção de Educação em Química, 
novidades sobre o novo programa de Pós-Graduação 
em Educação em Ciências e em Matemática da 
UFPR.

 Em Ciência e Tecnologia uma reportagem 
sobre micropoluentes nos rios de Curitiba, uma 
pesquisa do aluno de Doutorado Marcus Vinícius de 
Lis, do Laboratório Tecnotrater.

 Recém chegada ao departamento, na área de 
Físico Química, Profa. Dra. Izabel Riegel faz parte 
desta edição do Professor em Foco.

 Em Assuntos Diversos, informações para os 
calouros 2010. Cursos ofertados pelo PET, Visita às 
Indústrias e um novo programa de bolsas para alunos 
de licenciatura, vinculado a CAPES.
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 Nesta edição trazemos a entrevista com o aluno 
Diogo Montes Vidal, recém formado no curso de Química 
e que foi participante do Programa Agrícola de Proteção 
Sustentável (SUSPROT, em inglês). Um programa de 
intercâmbio, e que promove a cooperação científica de 
comunidades acadêmicas e profissionais entre a Europa e 
os Estados Unidos.

1. Quais os motivos que o levaram a escolher o curso 
de Química?
O interesse por cursar a graduação em química surgiu 
durante o pré-vestibular, após a realização de um teste 
vocacional que apontou duas principais áreas: Química 
e Engenharia Civil. Em função da dificuldade em Física 
optei pela Química.

2. O que o levou a buscar a iniciação científica durante 
a graduação?
Porque percebi que seria interessante procurar um 
laboratório de pesquisa no DQUI com o objetivo de 
aprimorar, aplicar e aprofundar os conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas da graduação. 

3. Por que optou pela linha de Ecologia Química?
Porque é uma área muito promissora na atualidade e 
muito fascinante devido à sua interdisciplinaridade e aos 
resultados visualizados em campo. 

4. Quais foram os objetivos do seu intercâmbio na 
Universidade da Califórnia (UC Davis) e qual a 
relevância científica do projeto que você desenvolveu 
lá?    
Os principais objetivos do intercâmbio foram vivenciar 
diferentes metodologias de pesquisa, em uma comunidade 
científica diferente, assim como aprimorar meus 
conhecimentos na língua inglesa. Na UC Davis, tive a 
oportunidade de trabalhar sob a supervisão do Prof. Walter 
S. Leal,  que se destaca nas pesquisas em ecologia química 
e líder do Maeda-Duffey Laboratory, Chemical Ecology & 
Olfaction Group. Neste laboratório tive a oportunidade de 
trabalhar e acompanhar a pesquisa de métodos de controle 
de insetos-praga de culturas importantes como a do 
pistache californiano, assim como de insetos que afetam a 
saúde pública como o Culex quinquefasciatus (mosquito 

doméstico) e Aedes aegypti (mosquito da dengue).

5. Como essa experiência contribuirá para o 
desenvolvimento do seu projeto de pesquisa iniciado 
aqui na UFPR e como você pretende continuar 
aplicando o conhecimento que adquiriu nesse novo 
projeto?
Com o conhecimento adquirido, pretendo participar da 
implementação das novas técnicas em Ecologia Química 
aprendidas lá, nos trabalhos em nosso grupo de pesquisa.

6.  Qual foi a importância dessa experiência para sua 
vida acadêmica e também como experiência cultural?
O grupo de pesquisa em que trabalhei possui uma projeção 
internacional muito grande. O que me oportunizou a 
convivência com alunos e pesquisadores de várias partes do 
mundo, observando suas metodologias de pesquisa, assim 
como adquirir uma nova visão sobre a vida acadêmica. 
Culturalmente o intercâmbio também foi muito valioso, 
pois convivi durante 3 meses em uma sociedade com 
costumes diferentes, falando em uma língua diferente. 

7. Quais foram as principais dificuldades ou facilidades 
vivenciadas durante o intercâmbio? 
Os coordenadores do programa no Brasil e nos EUA, assim 
como a University of Califórnia, não mediram esforços 
para que o programa fosse aproveitado ao máximo e 
a estadia em Davis fosse agradável, criando todas as 
facilidades possíveis. A maior dificuldade ocorreu nos 
primeiros dias, devido à adaptação ao idioma inglês

8. Na escolha do ramo da Química em que se pretende 
ingressar na Iniciação Científica, o que o aluno deve 
levar em consideração?
Acredito que deve-se considerar primeiramente a área em 
que o aluno possui maior interesse ou facilidade. Deve-
se considerar também quais áreas são mais promissoras 
de acordo com o mercado de trabalho e além disso, a 
qualidade dos trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa 
pretendido.

 Débora Souza e Emmanuelle Carneiro

 Entrevista realizada em:10/02/2010  
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Programa de Pós-Graduação em Educação  
em Ciências e em Matemática na UFPR

 No final de 2009 foi aprovado pelo Conselho 
Universitário da UFPR, o Programa de Pós-Graduação 
em Educação em Ciências e em Matemática (PPGECM), 
no âmbito do Setor de Ciências Exatas, que ofertará o 
mestrado acadêmico para os interessados em atuar na 
área de ensino de ciências e da educação matemática.

O Programa

 O objetivo do programa é atender os interessados 
na produção de conhecimento em ensino de ciências e 
em educação matemática, o qual deve fornecer conceitos 
e metodologias para a formação de profissionais com 
perfil de pesquisador, que pretendam seguir carreira 
acadêmica e principalmente formar professores capazes 
de serem “formadores de formadores”, além de seu 
próprio aprimoramento profissional.

 Outro objetivo do Programa de Pós-Graduação 
 em Educação em Ciências e em Matemática é o 
de promover pesquisas nesta área, qualificando e 
aprimorando assim o pesquisador docente nos diversos 
níveis de ensino.

As Linhas de Pesquisa

 O PPGECM é organizado a partir de um único 
eixo, a área de Concentração Educação m Ciências e 
Matemática, que se desdobra em três linhas de pesquisa e 
diversas áreas de interesse, sendo as linhas de pesquisa: 

Educação Matemática e Interdisciplinaridade: visa 
formar pesquisadores-docentes que saibam conectar a 
matemática com questões relativas a aspectos filosófico, 
epistemológicos, axiológicos, estéticos, sociológicos, 
psicológicos e culturais envolvidos nas formas e 

processos do ensinar e aprender essa ciência. Para tanto, 
promove estudos no campo das relações entre filosofia 
e história da Matemática. A atenção especial se dá a 
interdisciplinaridade entre matemática e arte, tecnologia, 
história e filosofia, ensino de matemática na engenharias 
e nas outras ciências.

Ensino e Aprendizagem de Ciências: investiga o 
processo de ensino aprendizagem das Ciência Naturais 
(Química, Física e Biologia) em espaços formais e 
não formais, com a possibilidade de propostas para a 
educação básica e de nível superior.

Expressão Gráfica no Ensino de Ciências e 
Matemática: investiga as relações interdisciplinares da 
expressão gráfica o ensino de ciências e matemática e 
assim criando novos significados para a aprendizagem.

 O corpo docente é formado por professores 
do Setor de Ciências Exatas e do Setor de Educação, a 
secretaria do Programa funcionará no Centro Politécnico, 
no Edifico do Prédio da Administração, no 4º. Andar.

Quem pode se candidatar?

 Graduados nas áreas de Física, Química, 
Biologia, Ciências, Matemática, que atuam em diversos 
níveis de ensino, bem como profissionais de áreas afins 
que queiram dedicar-se à pesquisa no ensino.

Maiores informações:
http://www.ppgecm.ufpr.br

e-mail: ppgecm@ufpr.br
Telefone: (41) 3361-3168

 por Guilherme A. Barbosa e Roger Gonçalves
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Pesquisa monitora estrogênio  
presente nas águas de Curitiba

 A presença de estrogênios em esgoto e águas 
naturais (superficiais e subterrâneas) tem causado especial 
preocupação, sobretudo em razão da suspeita de provo-
carem significativos distúrbios reprodutivos em humanos. 
Este crescente interesse sobre a presença de micropoluentes 
no ambiente, desreguladores endócrinos[1]. É devido à 
massificação do seu uso, da usual ineficiência de remoção 
apresentada pelos processos convencionais de tratamento 
e da grande variedade de efeitos adversos provocados 
pela sua presença. 
 Várias pesquisas têm sido desenvolvidas no 
sentido de monitorar a presença dos estrogênios em 
águas. Em geral, concentrações da ordem de ng L-1 têm 
sido encontradas com relativa freqüência em efluentes 
de estações de tratamento de esgoto e, o que é mais 
preocupante, em águas naturais e de abastecimento. 
 Outro importante foco de trabalho tem sido o 
desenvolvimento de estudos voltados para novas propostas 
de tratamento e purificação da água, principalmente 
através de processos físicos, biológicos e químicos. 
Inúmeros trabalhos tem demonstrado a elevada capacidade 
dos processos oxidativos avançados[2], em relação à 
degradação de micropoluentes em fase aquosa. Nestes 
estudos, espécies resistentes a outros tipos de tratamento 
têm sido eficientemente degradadas e mineralizadas, em 
tempos de tratamento relativamente curtos. 
 Dentro deste contexto, o aluno de doutorado 
Marcus Vinicius de Liz, do Grupo de Pesquisa 
TECNOTRATER (Grupo de Desenvolvimento de 
Técnicas Avançadas para o Tratamento de Resíduos), 
coordenado pelo professor Dr. Patricio Peralta 
Zamora, do Departamento de Química da UFPR, vem 
realizando um trabalho cujos principais objetivos são o 
monitoramento de estrogênios de relevância ambiental 
(17b-estradiol, estriol, estrona e 17a-etinilestradiol) em 
efluentes de estações de tratamento e águas naturais da 

região de Curitiba, e a avaliação da potencialidade de 
alguns processos oxidativos avançados (ex. fotocatálise 
heterogênea a sistemas Fenton), em relação à remediação 
de águas contaminadas por estrogênios. 
 Neste laboratório estão sendo desenvolvidas 
rotinas de controle analítico dos estrogênios. Uma vez 
que eles são encontrados no ambiente na faixa de partes 
por bilhão (ppb) ou partes por trilhão (ppt), métodos de 
pré-concentração baseados em extração em fase sólida 
(SPE) tem sido desenvolvidos e testados quanto a 
repetibilidade. 
 A detecção dos estrogênios após pré-concentração 
vem sendo realizada por cromatografia líquida de alta 
eficiência com detecção por diodo-array (HPLC-DAD). 
“Após esta fase passaremos para o monitoramento de rios 
da região de Curitiba. 
 O outro enfoque, que é o estudo da potencialidade 
de processos oxidativos avançados (POA’s), principal-
mente a degradação por fotocatálise heterogênea e 
processos fenton, estão previstos para serem iniciados 
após maiores informações sobre o nível de poluição dos 
nossos rios.” – segundo o doutorando.
 Este projeto foi contemplado com recursos da 
Fundação Araucária e do CNPq para o seu desenvol-
vimento, um indicativo da relevância com que o assunto 
vem sendo tratado pela área de Química Ambiental.
 

Para saber mais, consulte:
[1]. BILA, Daniele Maia; DEZOTTI, Márcia. Desreguladores 

endócrinos no meio ambiente: efeitos e conseqüências.  Quím. 

Nova, São Paulo, v. 30, n. 3,2007.

[2]. TEIXEIRA, Cláudia Poli de Almeida Barêa; JARDIM, 

Wilson de Figueiredo. Processos Oxidativos Avançados, 

Conceitos teóricos. Caderno Temático, UNICAMP, IQ, LQA, 

v. 03, agosto 2004. 

Site do grupo de pesquisa Tecnotrater:
http://www.quimica.ufpr.br/tecnotrat/ 

 por Luana Baltazar e Samantha Husmann
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 Entrevista realizada com o Profa Dra. Izabel 
Riegel do Departamento de Química da UFPR, da área de 
físico-química.

1) Qual a sua formação acadêmica?
Sou graduada em Engenharia Química, pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). Tenho mestrado e 
doutorado em Química, pela UFRGS. Em 2006, realizei 
estágio pós-doutoral na Alemanha, por um período 
de 6 meses, na Universität Bayreuth, no Laboratório 
de Pesquisa do Dr. Georg Kraush, do Depto de Físico-
Química.
 
2) Qual a sua experiência profissional na área de ensino 
em Química?
Desde a conclusão de meu doutorado, em 2002, atuo 
como docente do ensino superior, ministrando aulas de 
Química Geral, Físico-Química, Ciência dos Materiais 
e Instrumentação para os cursos de Engenharia 
Química, Engenharia Mecânica, Química, Farmácia e 
Biomedicina.

3) Quais são seus interesses no âmbito da pesquisa, do 
ensino e da extensão no DQUI?
Meu tema de interesse refere-se ao estudo físico-
químico de sistemas coloidais auto-organizados. Mais 
especificamente, interessa-me buscar conhecimentos 
fundamentais e aplicados relativo às interações de sistemas 
coloidais formados a partir de macromoléculas naturais 
(polissacarídeos e protéinas, por exemplo). Esses sistemas 
encontram vasta aplicação na área de alimentos, cosmética, 
biomédica e no desenvolvimento de kits-diagnóstico, por 
exemplo. Desde agosto de 2009, faço parte do grupo de 
pesquisa do Laboratório de Biopolímeros, coordenado 
pela professora Maria Rita Sierakowski.

4) Quais as linhas de pesquisa desenvolve atualmente? 
O que a levou a escolher este estudo?
A minha atual linha de pesquisa é Físico-Quimica de 
Colóides. Iniciei minhas atividades de pesquisa neste 
tema ainda no doutorado, quando pouco se falava em 

nanociência e nanotecnologia, mas a área já apontava 
como altamente promissora. Devido ao meu interesse no 
estudo de sistemas macromoleculares, com capacidade 
de se auto-organizarem-se em estruturas nanométricas, 
deparei-me com os trabalhos do Prof. Adi Eisenberg, da 
McGill University Canadá, que conta com mais de 500 
artigos publicados, sete deles na revista Science, foi um 
dos pioneiros na descrição de sistemas nanométricos 
auto-estruturados, formados a partir de copolímeros em 
bloco, os quais encontram aplicação no carreamento 
de fármacos no organismo, por exemplo. Lendo seus 
trabalhos, apaixonei-me pelo tema e logo em seguida fui 
aceita para trabalhar por 13 meses no seu laboratório.

5) Quais os objetivos e o campo de aplicação de suas 
pesquisas?
Sistemas auto-organizados encontram diversas aplicações, 
visto que este fenômeno ocorre na natureza e dele 
dependem diversas funções biológicas. Os objetivos da 
pesquisa que conduzo é compreender, do ponto de vista 
físico-químico, a natureza da influência da presença de 
determinadas macromoléculas, na auto-associacao de 
outras macromoléculas ou biomoléculas. O sistema 
atualmente em estudo foca as interações entre o colágeno 
e polissacarídeos oriundos da goma de acácia-negra.

6) Quais alunos trabalham atualmente em seus 
projetos?
Conto com a colaboração de um bolsista de IC (CNPq), 
o Bruno Campos da Silva, desde agosto de 2009. Entre 
agosto de 2009 e janeiro de 2010 uma bolsista DTI, 
a bacharel em Química Patrícia Arianne Cornelsen, 
graduada na UFPR, participou do projeto. E ainda, a aluna 
Karoline Prestes que realizou seu estágio de conclusão do 
curso de Química/UFPR, no escopo do projeto, no 2º. 
semestre de 2009.

 por Mariane Baggio e Tiago Wacheski

 Entrevista realizada em : 05/02/2010
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Eventos de Interesse até Julho/2010

MARÇO

V Encontro Nacional de Química Ambiental 
(ENQAmb): 
Local: Estância São Pedro - SP
Data: 14 a 17 de março de 2010
 Informações: 
http://www3.usp.br/5enqamb/index.asp 

III Workshop Norte, Nordeste e Centro-Oeste de Síntese 
Orgânica
Local:  Maceió - AL 
Data: 25 e 26 de março
Informações: http://www.pgq.ufrpe.br/

ABRIL

II Iberoamerican Conference on Supercritical Fluids - 
PROSCIBA 2010
Local: Natal - RN
 Data:  05 a 09 de Abril 
Informações: http://www.prosciba2010.com/
http://www.abq.org.br/biocom/ 

3º Simpósio Nacional sobre Biocombustível
Local: Rio de Janeiro – RJ
 Data:  08 e 09 de Abril
Informações: http://www.abq.org.br/biocom/

Ambiental Expo (2° Feira Internacional de 
Equipamentos e Soluções para o Meio Ambiente)
Local: São Paulo - SP
Data: 27 a 29 de Abril 
Informações: www.ambientalexpo.com.br/

MAIO

XVI Semana Acadêmica do Curso de Química
Local: Departamento de Química - UFPR
Data: 10 a 15 de Maio

Reunião Anual da SBQ: 
Local: Águas de Lindóia - SP
Data: 28 a 31 de Maio 
Informações: http://www.sbq.org.br/33ra/

Encontro dos Grupos PET da Região Sul (Sul-PET)
Local: Porto Alegre - RS

JULHO

V Seminário Ibérico e II Seminário Ibero-americano 
Ciência – Tecnologia Sociedade (CTS) no Ensino das 
Ciências
Local: Brasília - DF
Data: 19 a 21 de Julho
Informações: http://www.finatec.org.br/eventos/siacts/

XV Encontro Nacional de Ensino de Química (XV 
ENEQ)
Local: Brasília - DF
Data: 21 a 24 de Julho
Informações: http://www.xveneq2010.unb.br/

8º Simpósio Brasileiro de Educação Química – 
SIMPEQUI
Local: Natal - RN
Data: 25 a 27 de Julho 
 Informações: www.abq.org.br/simpequi/

62ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC)
Local:  Natal - RN
Data: 25 a 30 de Julho 
Informações: http://www.sbpcnet.org.br/site/home/

Encontro Nacional dos Grupos PET (ENAPET)
Local: Natal - RN
Data: 25 a 30 de julho

 por Cíntia Nakajima
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Cursos ofertados pelo PET aos calouros  
do curso de Química 

 No primeiro semestre de 2010, o grupo PET-
Química, estará oferecendo dois cursos para suprir as 
necessidades dos alunos ingressantes no curso de química. 
O primeiro é sobre a utilização dos programas: Excel, 
Power-point e Origin (Curso 1). O segundo auxiliará os 
graduandos como redigir um relatório científico e como 
apresentar um trabalho científico (Curso 2), atividade 
que tem sido exigida dos alunos desde o 1º. semestre do 
curso.
 Ambos os cursos terão carga horária de 20 horas, 
com 3 turmas de 20 alunos, totalizando 60 vagas para 
cada um dos cursos. O curso 1 ocorrerá no Laboratório de 
informática do curso de Matemática e Desenho (LAMAD), 
tendo como ministrantes os próprios integrantes do PET 
e o curso 2 ocorrerá no Departamento de Química da 
UFPR.
 As inscrições para os cursos serão realizadas 
na sala do grupo PET-Química, tendo início no dia 08 
de março de 2010, ambos serão gratuitos, bem como os 
materiais disponibilizados. 

Seleção de Bolsas PIBID (Capes)

 O Eduquim teve aprovado neste final de 
dezembro/2009 um projeto dentro do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/
Capes), coordenado pela Profa. Dra. Joanez Aparecida 
Aires.
 Um dos objetivos do PIBID é ampliar a qualidade 
das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 
professores nos cursos de licenciatura das instituições 
públicas de educação superior. Assim como a inserção 
dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, o que promove a integração entre educação 
superior e educação básica.
 O programa visa também proporcionar aos futuros 
professores participação em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar e que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem. 
 O curso de licenciatura em química da UFPR 
foi contemplado com 23 bolsas no valor de R$350,00  
mensais para os alunos de licenciatura que se candidatarem 

para participarem do projeto e atendem aos critérios de 
seleção.
 Em breve a coordenadora do projeto irá divulgar 
o Edital de seleção que ficará disponível no Mural do 
PET/Química.

Visita às indústrias em 2010

 No primeiro semestre de 2010 o Grupo PET - 
Química realizará uma visita à Ioto Internacional Indústria 
e Comércio de Produtos Aromáticos Ltda. 
 Esta atividade tem sido desenvolvida pelo 
Grupo PET-Química com a finalidade de contribuir para 
a formação acadêmica dos alunos do curso de química, 
dando oportunidade aos futuros químicos de conhecer 
alguns processos químicos presentes nas indústrias 
químicas.
 A Ioto International é uma empresa voltada 
ao desenvolvimento, manufatura e comercialização de 
aromatizantes para aplicação durante o processamento de 
fumo. A empresa localiza-se em Campo Magro, na região 
metropolitana de Curitiba. 
 Nenhuma taxa de visitação ou transporte será 
cobrada, o edital com as informações para as inscrições, 
que serão limitadas, estará disponível no mural do PET-
Química.

 por Francyelle Calegari e Lismery Souza

Inscrições abertas para o processo  
seletivo de novos integrantes do  

Grupo PET-Química UFPR

Período de inscrição: 01/03 a 22/03 de 2010
Local: Sala do Grupo PET Química

Horário: 8:30 as 17:30 hs

Documentos necessários: Preenchimento do 
formulário de inscrição, Cópia do histórico 

escolar com IRA e horário das aulas.

Critérios de seleção: Entrevista com os 
candidatos e consulta da Comissão de seleção 

ao Grupo PET Química.

Edital disponível no mural do PET
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