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 Anualmente, a Organização das Nações 
Unidas coloca em destaque uma área da ciência 
ou temática relevante e anuncia como o Ano 
Internacional da área/temática escolhida. Em 2008 
tivemos o Ano Internacional do Planeta Terra, em 
2009, o da Astronomia, esse ano contamos com o 
Ano Internacional da Biodiversidade. Em cada ano, 
várias atividades e eventos são realizados com o 
objetivo de trazer o foco para o tema e ampliar a 
discussão e divulgação pela sociedade.
 Em Dezembro de 2009, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) declarou 2011 como sendo 
o Ano Internacional da Química (AIQ-2011); a 
organização das atividades mundiais caberá a União 
Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), 
e a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco). Na 33ª Reunião 
da Sociedade Brasileira de Química (RASBQ), 
que aconteceu em maio deste ano em Águas de 
Lindóia (SP), ocorreu a abertura oficial sobre o Ano 
Internacional da Química aqui no Brasil. 
 Para a química, 2011 é um ano de grande 
importância, no qual será comemorado o centenário 
da entrega do Prêmio Nobel de Química para 
Marie Sklodwska Curie, trazendo a oportunidade 
de homenagear a contribuição das mulheres para a 
ciência. Além disso, o ano também marca o centenário 
da fundação da Associação Internacional das 
Sociedades de Química (IACS), que posteriormente 
se converteu na IUPAC.
 O AIQ-2011 tem como tema “Chemistry – 

our life, our future” (Química – Nossa vida, nosso 
futuro) apresentando como objetivos promover 
a educação química em todos os níveis, celebrar 
as grandes descobertas e os avanços científicos e 
tecnológicos da química além das contribuições 
dela para o bem-estar da humanidade, mostrando a 
importância da química na vida do ser humano. 
 Com esse tema, a programação do AIQ-
2011 terá enfoque na utilização de recursos 
naturais sustentáveis e na criação de um mundo 
mais sustentável, tendo como meta uma ação 
global de conscientização da necessidade imediata 
de transformações na forma como a humanidade 
vive, e no papel fundamental que a química tem 
de promover essas transformações, através de 
pesquisas e descobertas de energias mais limpas, 
novos processos e novos materiais. 
 No Brasil, uma série de projetos vem sendo 
desenvolvidos pela Sociedade Brasileira de Química 
(SBQ) para o AIQ-2011. Um deles é a realização de 
um concurso, intitulado “Experimentos Didáticos 
em Química para Alunos do Ensino Fundamental”, 
que visa produzir um livro de experimentos para a 
utilização em salas de aula. Outra ação promovida é 
um portal online, Quid+, voltado para o público mais 
jovem, contendo novidades, curiosidades, entrevistas 
e jogos relacionados ao mundo da Química, tudo 
numa linguagem de fácil compreensão, com o 
objetivo de aumentar o interesse dos jovens pela 
química, e mostrar que essa não é uma ciência tão 
difícil como se imagina. 
 Ainda na programação do Brasil, a cidade 
de Florianópolis (SC) foi escolhida como a ‘Capital 
brasileira da Química’, isso considerado, a 34ª 
RASBQ será realizada na capital catarinense no ano 
de 2011. Um dos meios de divulgação do evento 
será o desenvolvimento do projeto Ilha da Química, 
que vai promover diversas atividades na cidade.
Para maiores informações sobre o AIQ-2011:

http://www.chemistry2011.org

Por Luana B. Silva e Samantha Husmann

2011 – O Ano Internacional da Química
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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.
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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”.

 No Aluno em Foco desta edição, uma 
entrevista com o aluno de doutorado Leandro Zatta, 
que utiliza argilo-minerais como catalisadores 
heterogênios.

 Na seção de Educação em Química, conheça 
o que é e como funciona o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência.

 Na seção Ciência e Tecnologia pesquisa 
brasileira sobre novo método de reciclagem de 
plásticos.

 Nesta edição, mais novo membro do 
Laboratório de Eletroquímica Aplicada e Polímeros, 
Prof. Dr. Márcio Vidotti faz parte do Professor em 
Foco.

 Em Assuntos Diversos, várias informações 
e informes úteis para o acadêmico do curso de 
Química, SBQ-Sul, Mini Cursos do PET Química e 
Visita às Indústrias.
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 Na presente edição, trazemos uma reportagem 
com o aluno de doutorado LEANDRO ZATTA, do 
Programa de Pós-Graduação em Química, orientado 
pelo Prof. Dr. Fernando Wypych. Leandro cursou sua 
graduação na  UNICENTRO em Guarapuava, fez seu 
mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
e Ciências dos Materiais da UFPR-PIPE. Sua linha de 
trabalho envolve a utilização de argilo-minerais como 
catalisadores heterogênios para reações de esterificação e 
transterificação de ácidos graxos e óleos vegetais. 

1. Quais motivações o levaram a realizar o seu 
doutorado no Programa de pós-graduação em 
Química da UFPR?
Inicialmente por ser um programa reconhecido e de 
renome. Em segundo lugar, por indicação de professores 
de outros cursos superiores de outras intuições e em 
terceiro lugar, pelo contato que eu tive com meu orientador. 
Acredito que são esses os três motivos principais.

2. Quais foram as suas experiências profissionais?
Tive contato com os laboratórios durante a graduação, e 
também na área de licenciatura, fui professor assistente 
num colégio particular em Guarapuava, fui monitor em 
uma disciplina e aqui na Federal, por ser bolsista, nós 
temos que fazer a prática de docência, alguns professores 
acabam deixando a gente participar no desenvolvimento 
de algumas atividades relacionadas as disciplina, então a 
acabamos sentindo o clima desta atuação docente, ficando 
bem mais à vontade.

3. Teu mestrado tem a ver com a licenciatura?
Não, mas desde que entrei na graduação em Química, 
eu voltei para a parte de docência mesmo, mas é claro 
que para chegarmos a uma universidade sem doutorado é 
complicado, então foquei minha profissão para isso.

4. Porque optou pela área de materiais?
Eu comecei a Iniciação Científica em 2006, trabalhando 
com materiais, conheci o meu orientador que trabalha com 
materiais, e daí uma coisa levou a outro e hoje continuo 
trabalhando nesta área.

5. Quais os objetivos do seu trabalho de pesquisa e 

qual a aplicação científica do mesmo?
O objetivo é a partir de uma argila mineral, de uma fonte 
natural, materiais que geralmente são muito baratos, aplicar 
esses argilo-minerais como catalisadores heterogêneos em 
reações de esterificação e transesterificação de biodiesel, 
só que nós estamos propondo algumas modificações 
químicas, focando em produzir um catalisador barato, 
então o objetivo geral é esse, baratear o processo. 
Atualmente essa questão do biodiesel é a heterogenização 
do processo, pois industrialmente é muito utilizado o 
hidróxido de potássio como catalisador, eles são ótimos, só 
que o processo utilizando este tipo de catalisador se torna 
caro por necessitar das etapas da lavagem e purificação 
dos produtos.

6. Quais as principais dificuldades para desenvolver a 
sua pesquisa?
A primeira é a burocratização para conseguir adquirir 
reagentes e equipamentos, depois é o custo de alguns 
reagentes, que são muito específicos. Uma terceira 
questão é algo inerente a pesquisa, que seria encontrar a 
condição ideal para realizar seus experimentos. E sempre 
há uma corrida contra o tempo, mas o que dificulta mesmo 
é a burocracia, essa etapa da espera para vir reagentes e 
equipamentos, ambos dificultam bastante. Por exemplo, 
um reagente que eu solicitei quando iniciei o mestrado, 
ainda não chegou, isso atrasa muito o desenvolvimento 
da pesquisa.

7. Quais são as suas expectativas após a conclusão do 
doutorado?
Por desejar me tornar um docente, eu gostaria de passar 
para meus futuros alunos o conhecimento que adquiri 
aqui e também ingressar numa instituição de renome, ter 
um bom trabalho e vestir a camisa da química e seguir 
explicando com carinho a química, pois você tem que ter 
um grande amor para você explicá-la e tentar facilitar um 
pouco a aprendizagem dos alunos, o que é um processo 
difícil. Não foi por acaso que eu escolhi a química e 
também não foi por dinheiro, foi por que eu gosto.

 por Karen M. Mantovani e Roger Gonçalves

 Entrevista realizada em:04/08/2010  
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Programa Institucional de Bolsa  
de Iniciação à Docência (PIBID) 

 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) foi criado com a finalidade de valorizar 
o magistério e apoiar estudantes de licenciatura plena, das 
instituições municipais públicas e comunitárias, sem fins 
econômicos, de educação superior. 
 Em 2010, aconteceu a terceira edição do 
programa que oferece bolsas para aprimorar a formação 
docente e contribuir para elevação do padrão de qualidade 
da educação básica. A intenção do programa é unir as 
secretarias estaduais e municipais de educação e as 
universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas 
escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional 
de 4,4. 
 O PIBID proporciona um incentivo à carreira 
do magistério nas áreas da educação básica com maior 
carência de professores com formação específica: 
ciência e matemática de quinta a oitava séries do ensino 
fundamental; e física, química, biologia e matemática 
para o ensino médio.
 Dentre os cursos que participam do projeto 
institucional destacamos: Licenciatura em Química, 
Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, 
Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em 
Filosofia e Licenciatura em Música.
 O projeto prevê além das bolsas para os alunos 
de licenciatura, para os professores da educação básica 
e para os coordenadores, recursos financeiros para 
desenvolvimento das atividades nas escolas
 O sub-projeto Licenciatura em Química é 
coordenado pela professora Drª Joanez Aires, que possui 
24 bolsistas e tem duração de 2 anos. Tal sub-projeto 
consiste no estudo de quatro dos principais temas que têm 
sido objeto de pesquisa na área de Ensino de Química:  

I - Filosofia e História da Ciência no Ensino de Química
II - Divulgação Científica e Ensino de Química
III - Contextualização e Alfabetização Científica e 
Tecnológica no Ensino de Química
IV - Experimentação problematizadora no Ensino de 
Química 

 O sub-projeto é desenvolvido em três etapas: 
ETAPA 1: Aulas semanais nas quais são estudados os 
temas de pesquisa na área;
ETAPA 2: Elaboração das Unidades Didáticas sobre as 
temáticas estudadas, sob orientação das Professoras 
Joanez Aires e Orliney Guimarães, também em encontros 
semanais;
ETAPA 3: Execução das Unidades Didáticas nas escolas 
estaduais conveniadas ao Projeto, também sob supervisão 
daquelas professoras, bem como dos professores das 
escolas estaduais conveniadas.

 Além destas atividades específicas do sub-
projeto Química, os alunos bolsistas do PIBID ainda 
devem participar das atividades gerais que constituem o 
Projeto Institucional, como Feiras de Ciências & Cultura, 
Oficinas, Workshop, ENAF e reuniões gerais.
 Segundo a Professora Joanez, o sub-projeto 
Química está ocorrendo desde maio /2010 e vem sendo 
bem recebido pelos alunos que participam, contando 
inclusive com mais de 4 alunos “ouvintes”, que  participam 
das aulas/discussões por demonstrarem interesse nas 
temáticas tratadas. Para ela isto é um estímulo, já que 
acredita que iniciativas como teste tipo de Projeto podem 
ser realmente um diferencial na formação desses futuros 
professores.

 por Tiago Wacheski e Virgínia L. da Silva
Ano III - 5ª Edição Agosto de 2010
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Brasileiros desenvolvem método  
inédito para reciclagem de plástico

 Plásticos são materiais formados pela união de 
grandes cadeias moleculares chamadas polímeros, que por 
sua vez são formadas por moléculas menores, chamadas 
monômeros. 
 O plástico tem seu uso cada vez mais desenvolvido 
em todos os setores industriais e, por sua versatilidade 
e propriedades físico-químicas, tem substituído, com 
vantagens, a madeira, os metais e as ligas metálicas, o 
vidro e o papel, as fibras vegetais e animais, pois muitos 
deles já estão escassos na natureza ou têm um custo de 
produção bem mais elevado.
 Estima-se que no Brasil, pelo menos 2,2 milhões 
de toneladas de plástico descartados após o uso se 
acumulam anualmente, segundo dados da Plastivida 
Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos - entidade que 
representa institucionalmente a cadeia produtiva do setor 
para divulgar a importância dos plásticos na vida moderna 
e promover sua utilização ambientalmente correta.

 Devido ao emprego em grande escala do 
plástico em nosso cotidiano, um enorme impacto 
ambiental é gerado já que o tempo de decomposição na 
natureza de embalagens e equipamentos de plástico é de 
aproximadamente 450 anos.
 Hoje, o apelo social de conscientização sobre os 
danos que o uso indiscriminado de recursos pode causar ao 
meio ambiente, tem levado os consumidores a assumirem 

uma posição mais crítica em relação às suas opções de 
consumo. Pensando além da qualidade e das facilidades, 
também em como não afetar tão bruscamente o meio que 
vivemos.
 Com este objetivo, pesquisadores da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ) desenvolveram 
uma nova técnica de reciclagem do plástico. 
O método escolhido pela equipe foi a reciclagem com 
produção in situ, que possibilita incorporar materiais 
plásticos usados a plásticos virgens no próprio ambiente 
da reação química, sem alterar a qualidade do produto 
final. Por meio da polimerização em suspensão, foram 
realizadas misturas moleculares de poliestireno reciclado 
e de poliestireno virgem, usando copos descartáveis.
 Basicamente, o que acontece é a dissolução do 
plástico usado numa solução de diversos reagentes. Em 
seguida, o material é colocado no reator para a produção 
de mais plástico.
 Testes realizados no Laboratório de Modelagem, 
Simulação e Controle da instituição, mostram que é 
possível produzir plástico reciclado utilizando até 40% do 
material plástico já utilizado.
 Essa técnica, ao contrário de outras que são 
utilizadas atualmente, mantém a qualidade do produto 
obtido no final do processo. Além disso, o fato de que a 
adição de plásticos reciclados não interfere no andamento 
da reação química de polimerização, faz com que o 
produto obtido no final do processo tenha qualidade e 
propriedades similares às do material não reciclado.
 Quando há a reciclagem, há também economia de 
petróleo que seria utilizado na produção de plástico novo 
e, consequentemente, significativa redução da emissão de 
carbono na atmosfera, e além de resultar em consideráveis 
impactos econômicos e sociais.

Para saber mais!
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.

php?artigo=metodo-inedito-reciclagem-plastico&id=0101251

00715&ebol=sim

por Bárbara Razaboni e Emmanuelle Carneiro
Ano III - 5ª Edição Agosto de 2010
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 Nesta edição a entrevista foi realizada com 
o Professor Dr. Marcio Vidotti, recém-contrado no 
Departamento de Química da UFPR, na área de Físico-
Química.

1. Qual a sua formação acadêmica?
Sou bacharel em Química, pelo Instituto de Química 
da Universidade de São Paulo (IQ-USP). Neste mesmo 
instituto me doutorei em Físico-Química em 2007. Em 
2008 fiz um pós-doutoramento na Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP) em Química Analítica e após 
esse período fiz outro pós-doutoramento na University of 
Warwick, Inglaterra, entre 2009-2010, trabalhando com 
nanoestruturação de materiais e eletroquímica.

2. Qual a sua experiência profissional na área de ensino 
em Química?
Durante meu doutorado atuei como monitor em diversas 
disciplinas em diferentes áreas no IQ-USP. Na UNICAMP 
fui professor voluntário de duas disciplinas da graduação 
(Química Orgânica e Inorgânica Experimental e Química 
Analítica). No meu período na Inglaterra também 
trabalhei em uma disciplina de graduação em química 
(Fundamentos de Eletroquímica) e outra para o mestrado 
em ciências (Eletroanalítica).

3. Quais são seus interesses no âmbito da pesquisa, do 
ensino e da extensão no DQUI?
Meu interesse é trazer ao DQUI um pouco da linha 
de pesquisa que desenvolvi durante meu pós-doc na 
Inglaterra, que trata do desenvolvimento de eletrodos de 
diamante sintético em diferentes arquiteturas, além da 
utilização destes como plataformas da síntese direta de 
nanomateriais eletroativos. Para tanto, mesmo daqui do 
Brasil, mantenho essa colaboração de forma muito intensa, 
tanto com a Universidade de Warwick quanto com a 
empresa fornecedora destes materiais. Estamos planejando 
para os próximos anos aumentar essa colaboração com 
a troca de alunos entre as instituições. Para o ensino, 
acredito que o principal foco a ser trabalhado é tentar 
aproximar os temas de grande importância tecnológica e 
científica com os conteúdos dados em sala de aula.   

4. Quais linhas de pesquisa desenvolve atualmente? O 
que o levou a escolher este estudo?
Além dessa que citei relacionado com eletrodos de diamante, 
minhas linhas de pesquisa também estão relacionadas 
com a síntese e caracterização de nanomateriais híbridos, 
formados por compostos orgânicos e inorgânicos, além 
da montagem de eletrodos visando o desenvolvimento 
de dispositivos baseados em reações eletroquímicas. 
Futuramente também quero iniciar uma linha de pesquisa 
relacionada com materiais biotecnológicos que possam 
ser funcionalizados com materiais eletroativos. A grande 
motivação nestas linhas de pesquisa é possibilidade de 
criação de novos materiais eletroativos e a possibilidade 
de arquitetar suas morfologias para inúmeras utilizações 
comerciais.

5. Quais os objetivos e o campo de aplicação de suas 
pesquisas?
O principal objetivo é o desenvolvimento de novos 
materiais nanométricos que possam ser diretamente 
aplicados em dispositivos comerciais baseados em reações 
eletroquímicas, como baterias, janelas inteligentes, 
displays, (bio)células-combustível, células solares, 
biossensores, etc.

6. Quais alunos trabalham atualmente em seus 
projetos?
No DQUI, atualmente estou orientando uma aluna de 
mestrado (Elis Winteck), onde o prof. Dr. Aldo Zarbin 
é o co-orientador e outra de iniciação científica do PET-
Química (Emmanuelle Carneiro). Também estou co-
orientando três alunos de doutorado no IQ-USP.

 por  Guilherme Barnosa e Rayta Paim Horta

 Entrevista realizada em : 06/08/2010
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Prof. Dr. Marcio Vidotti
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Eventos de Interesse até Novembro/2010

AGOSTO

3º Encontro Nacional de Tecnologia Química - 
ENTEQUI
Data: 23-25/Agosto/2010
Local: Rio de Janeiro, RJ
Informações: e-mail: abqeventos@abq.org.br

CPhI South America - Feira Internacional de 
Ingredientes Farmacêuticos
 Data: 7-19/Agosto/2010
 Local: Buenos Aires, Argentina
 Informações: e-mail: cphi@ubmbrazil.com.br

5º Congresso Internacional de Bioenergia
Data:10-13/Agosto/2010
Curitiba, PR
Informações: e-mail: contato@porthuseventos.com.br

SETEMBRO

Biodiesel Congress
Data:22-24/Setemlbro/2010
Local:São Paulo, SP
Informações: e-mail: juliana.ruffo@ibcbrasil.com.br

 4º Simpósio Brasileiro de Cromatografia e Técnicas 
Afins - SIMCRO 2010      
 Data:14-16/Setembro/2010
 Local: Campos do Jordão, SP
Informações: e-mail info@simcro.com.br

OUTUBRO

IX Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em 
Materiais - SBPMat 2010
Data:24-28/Outubro/2010
Local:Ouro Preto, MG
Informações: e-mail:secretaria@sbpmat.org.br
Santos Offshore Oil & Gas Expo and Conference 2010
Data:19-22/Outubro/2010

Local:Santos, SP
Informações: site: www.santosoffshore.com.br/evento-
santos-offshore.aspx 

50º Congresso Brasileiro de Química - CBQ 2010
Data:10-14/Outubro/2010
Local: Cuiabá, MT
Informações: e-mail: abqeventos@abq.org.br

NOVEMBRO

Brazil Automation
Data: 09-11/Novembro/2010
Local: São Paulo, SP
Informações:  www.brazilautomation.com.br
XVIII Encontro de Química da Região Sul (SBQSul 
2010)

Data: 11-13/ Novembro/ 2010
Local: Curitiba, PR
Estação Embratel Convention Center
Informações: http://www.sbqsul2010.ct.utfpr.edu.br/

 por Francyelle Calegari e Lismery Souza
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Inscrições abertas para o processo  
seletivo de novos integrantes do  

Grupo PET-Química UFPR

Período de inscrição: 06/08 a 16/08 de 2010
Local: Sala do Grupo PET Química

Horário: 8:00 as 18:30 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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Cursos Ofertados pelo PET aos 
calouros do Curso de Química

Neste semestre, o grupo PET-Química, estará oferecendo 
o curso de Exel e Origin, para suprir as necessidades dos 
alunos ingressantes no curso de Química.
O curso terá a carga horária de 20 horas, com três turmas 
de vinte alunos, totalizando 60 vagas. O curso ocorrerá 
no laboratório de Informática do Curso de Matemática e 
Desenho (LAMAD), tendo como ministrantes os próprios 
integrantes do PET-QUÍMICA.
As inscrições para o curso será realizada na sala do grupo 
PET-Química, tendo início no dia 10 de agosto de 2010.

Visita às indústrias

Nesse segundo semestre de 2010, o grupo PET-Química, 
realizará uma visita a Ioto Internacional Indústria e 
Comércio de Produtos Aromáticos LTDA.
 Esta atividade tem sido desenvolvida pelo grupo 
PET-Química com a finalidade de contribuir com a 
formação acadêmica dos alunos do curso de graduação, 
oferecendo a oportunidade aos futuros químicos de 
conhecerem alguns processos químicos presentes nas 
indústrias químicas.
 A Ioto Internacional 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.
 A visita esta sendo remarcada, pois no primeiro 
semestre a Indústria se encontrava em reforma.

SBQ-SUL – Inscrições com  
descontos progrrogadas

 O XVIII Encontro de Química da Região Sul que 
está sendo organizado pelo Departamento de Química da 
UFPR e a Universidade Federal Tecnológica do Paraná/

UTFPR, no período de 11 a 13 de novembro de 2010, 
no Estação Embratel Convention Center, estão com 
inscrições abertas.

 As inscrições com descontos foram prorrogadas 
até 13 de setembro de 2010

 Lembrem-se que a participação em eventos 
científicos faz parte das atividades formativas do curso 
de licenciatura e bacharelado em química, além de ser 
uma oportunidade de participar e conhecer temáticas de 
interesse dentro da química e da educação em química, 
atualizar seu conhecimentos e manter contato com outras 
instituições de pesquisa da região sul.

SBQ anuncia Ano Internacional da Química

 A Sociedade Brasileira de Química (SBQ) fez 
o anúncio oficial do Ano Internacional da Química, a 
ser celebrado em 2011, durante a Reunião Anual que 
aconteceu de 28 a 31 de maio, em Águas de Lindóia 
(SP). O ano foi definido pela UNESCO, Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Cultura e a Ciência 
e pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e 
Aplicada, O evento irá destacar os avanços científicos 
e tecnológicos das ciências químicas e seu papel na 
evolução e bem-estar da humanidade.
 A programação elaborada pela SBQ para a 
comemoração no Brasil inclui um conjunto de ações que 
foram apresentadas durante a 33ª  Reunião Anual. Entre 
elas palestras e debates com a participação de cientistas 
nacionais e internacionais, iniciativas de divulgação 
da química para a rede pública de ensino, e a visita de 
representantes de sociedades científicas de outros países 
ao Brasil. Uma das ações já em andamento é a realização 
do concurso “Experimentos Didáticos em Química para 
Alunos do Ensino Fundamental” que vai produzir um kit 
com livro e material de laboratório para ser utilizado em 
sala de aula.
 O edital do concurso pode ser visto no site da 
SBQ em http://quimica2011.org.br/edital.php.
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