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 O ano de 2011 foi instituído o Ano 
Internacional da Química pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) e o prêmio Nobel 
de química foi concedido ao cientista israel-
ense Daniel Shechtman pela descoberta de 
um grupo de substâncias que a princípio con-
trariava o conhecimento sobre cristais, pois 
era sabido que tais estruturas eram formadas 
por arranjos de átomos ou moléculas que se 
repetiam periódica e ordenadamente para as-
sim formar o cristal.
 Ao estudar uma mistura de alumínio e 
manganês no microscópio em 1982, Shecht-
man descobriu um padrão similar aos mosa-
icos islâmicos medievais. Os átomos constitu-
intes estavam dispostos em padrões regulares, 
seguindo até mesmo regra matemática, mas 
não havia repetição no seu arranjo. 

 Na época, essa descoberta foi bastante 
contestada e muitos acreditavam que isso era 
impossível e contrariava as leis da natureza. 
Uma das pessoas que duvidaram de Shecht-
man foi Linus Paulling, ganhador do Nobel 
de química em 1954. Com essa descoberta 
tão polêmica, Shechtman teve que deixar o 
grupo de pesquisa no qual estava trabalhan-
do. Porém, o cientista continuou desenvol-
vendo obstinadamente o seu trabalho.
 Adotando a idéia de Shechtman, pes-
quisadores desenvolveram outros tipos de 
quase-cristais em laboratório e, mais recente-
mente, também foram observados na nature-
za estes cristais em amostras de minerais de 
um rio Russo. Esses quase-cristais vêm sendo 
aplicados em diversos produtos como lâmi-
nas de barbear, agulhas finas utilizadas em 
cirurgias oftalmológicas, motores a diesel e 
frigideiras como revestimento térmico. 
 O cientista israelense nasceu em Tel 
Aviv em 1941 e atua como professor no Tech-
nion, o Instituto de Tecnologia na cidade de 
Haifa em Israel. Aos 70 anos, o vencedor do 
Nobel de Química recebeu cerca de 10 mil-
hões de coroas suecas (cerca de 2,5 milhões 
de reais) na cerimônia de premiação realizada 
em 10 de dezembro de 2011 em Estocolmo 
– data do aniversário de morte do iniciador 
do Prêmio, Alfred Nobel, falecido em 1896.

Mais informações em: http://www.nobelprize.org/
nobel_prizes/chemistry/laureates/2011/shechtman.
html

por João F. Stival e Tiago WacheskiE o Prêmio Nobel de Química vai para...



Jornal do 

Ano V - 8ª Edição Março de 2012

Editorial
Página 2

Jornal do 
Editorial

EDITOR
Grupo Química da UFPR

Tutora PET Química 2008-2012
Profa. Dra. Orliney Maciel Guimarães

Alunos do PET Química 1º Sem/2012
Bárbara Fernandes Razaboni

Caroline Ezequiel P. Silva
Felipe Sikora

Gisa Dacorégio
Guilherme Augusto Barbosa

Jéssica Stival
João Felipe Stival
Luize Zola Ramin

Mariana de Oliveira
Rayta Paim Horta

Ricardo Ferraz da Silva
Roger Gonçalves
Tiago Wacheski

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

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

 Na seção Aluno em Foco entrevistamos a 
aluna de graduação em Química, Samantha Hus-
mann, segundo lugar do 9º Prêmio Destaque do Ano 
na Iniciação Científica concedido pelo CNPq. 

 Na seção Ciência & Tecnologia apresenta-
mos a multidisciplinariedade da Arqueometria, área 
que envolve química e física na arqueologia.

 Na seção Educação em Química destacamos 
um projeto realizado pelo  Grupo PET no ano pas-
sado, o Ciência Itinerante.

 Na seção Professor em Foco a presentamos 
a entrevista com a Profa. Ana Luiza Lordello que re-
centemente voltou para área de pesquisa em produtos 
naturais.

 Na seção Assuntos Diversos destacamos as 
atividades realizadas pelo PET-Química para que os 
alunos da graduação conheçam melhor o programa.
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Entrevista com a aluna Samantha Husmann

 Nesta edição do ALUNO EM FOCO a entrevista 
foi realizada com a aluna do 9º período de graduação em 
Química e vencedora do 9º Prêmio Destaque do Ano na 
Iniciação Científica concedido pelo CNPq.

1. Atualmente quais são as atividades que você realiza 
na UFPR?
Estou cursando o 9º período da graduação em Bacharelado 
e Licenciatura em Química. Além disso, desenvolvo um 
projeto de iniciação científica no Grupo de Química de 
Materiais (GQM), sob orientação do professor Aldo J.G. 
Zarbin, do qual faço parte há 2 anos e meio. Até Agosto de 
2010 também fiz parte do grupo PET-Química.

2. Quais motivações o levaram a realizar essas ativi-
dades?
Desde que ingressei na universidade, sempre me inter-
essei e participei das atividades promovidas dentro do 
departamento e na instituição em geral, o que me levou 
a ingressar no PET-Química já no 2º semestre da gradu-
ação, em 2008. Depois de um ano no PET-Química, in-
gressei também no GQM, interessada em desenvolver 
uma atividade mais direcionada para a pesquisa, motivada 
pela perspectiva de poder desenvolver um projeto onde a 
química fosse aplicada de forma mais evidente do que nas 
atividades do PET e cujo trabalho permitisse o contato 
com metodologias e equipamentos de forma mais apro-
fundada, o que não ocorre diretamente na graduação.

3) Quais foram as suas experiências profissionais du-
rante a graduação?
Durante a graduação, participei por dois anos do grupo 
PET-Química, de Ago/2008 a Ago/2010. Durante esse 
período ingressei no GQM, em Out/2009 no qual venho 
atuando até hoje. Neste semestre iniciarei meu estágio 
supervisionado, que será realizado dentro da UFPR, tam-
bém no âmbito da pesquisa.

3. Quais os objetivos do seu trabalho de pesquisa?

Quando ingressei no GQM, desenvolvi um projeto relacio-
nado à determinação de baixas concentrações de peróxido 
de hidrogênio com sensores formados por nanocompósi-
tos de nanotubos de carbono e Azul da Prússia, desen-
volvidos através de uma metodologia própria do grupo. O 
sensor obtido com esse método obteve ótimos resultados 
analíticos e pelo desenvolvimento deste trabalho obtive o 
2º lugar no Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Cientí-
fica em 2011. Atualmente desenvolvo filmes finos forma-
dos por nanocompósitos de nanotubos de carbono e púr-
pura de rutênio, objetivando aplicações eletrocrômicas.

4. Por que você optou por essa área?
Desde que decidi cursar química, me interessava pela área 
de nanomateriais, que vem tendo grande destaque na pes-
quisa nas últimas décadas. Depois de ler um pouco mais 
sobre o assunto na graduação, e assistir palestras do Prof. 
Aldo Zarbin, resolvi tentar ingressar na área por meio da 
pesquisa no GQM. 

5. Quais são as suas expectativas profissionais?
Se tudo correr bem este semestre, na metade do ano es-
tarei formada e poderei prestar a prova de mestrado, aqui 
da UFPR. Pretendo dar continuidade a minha pesquisa no 
GQM, e futuramente fazer um doutorado, fora do país ou 
sanduíche. 

 por Gisa Dacorégio e Guilherme A. Barbosa

 Entrevista realizada em : 13/02/2012

Samantha Husmann
samanthahus@hotmail.com
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Experimentação Problematizadora no  
Ensino Médio: Ferramenta Importante no EQ

 A Experimentação Problematizadora é uma ativi-
dade do PET que foi desenvolvida em 2011 e continuará 
sendo realizada este ano.
 Seu objetivo é propiciar aos alunos do colégio 
participante o contato com os equipamentos e materiais 
usados em laboratório através da realização de experi-
mentos elaborados pelos alunos do PET. Além disso, essa 
atividade permite que os alunos criem outra perspectiva 
do que lhes é ensinado em sala de aula, e também de como 
são realizados os trabalhos em laboratório. Com isso, é 
criada uma nova visão de um dos aspectos envolvidos 
no trabalho de um cientista. Outro aspecto importante é 
que os alunos do PET também aprendem a desenvolver a 
atividade experimental de uma forma inovadora, podendo 
aplicar essa metodologia na sua futura profissão.
 A atividade foi idealizada partindo do fato de 
que a experimentação da forma como é atualmente apli-
cada na maioria das escolas tem como principal objetivo 
a comprovação da teoria aprendida em sala de aula. Já 
a experimentação problematizadora é baseada nas ideias 
de Paulo Freire e busca fazer com que o aluno construa 
argumentos para explicar cientificamente o fenômeno ob-
servado com o auxílio do professor e dos demais colegas. 
Dessa forma, o conhecimento não se torna algo simples-
mente transmitido ao estudante, mas sim construído por 
todos.
 Inicialmente, a professora Orliney, tutora do PET, 
orientou os petianos quanto à fundamentação teórica 
dessa metodologia e às etapas em que ela deve ser apli-
cada. Posteriormente, os alunos elaboraram experimentos 
baseados nos conteúdos trabalhados no 1º ano do EM. Os 
conteúdos abordados foram relacionados a temas do co-
tidiano dos estudantes, com o objetivo de que eles tives-
sem em mente a importância e a aplicação desses conhe-
cimentos em seu dia-a-dia e aumentar seu interesse pela 
Química. A atividade está sendo desenvolvida no Colégio 
Estadual Professor Júlio Mesquita. Foram realizados  no 
2º. Semestre/2011, cinco experimentos:

1) Leite é alimento ou bebida? – trabalhando o con-
teúdo de substâncias puras e misturas;
2) Como os fogos de artifício emitem luz colorida? 
– trabalhando os conteúdos de estrutura atômica e 
os modelos atômicos;
3) Você conhece as etapas de tratamento que a água 
recebe até chegar às torneiras da sua casa? – tra-
balhando os conteúdos de separação de misturas, 
acidez e basicidade;
4) Por que as roupas brancas na balada ficam com 
tonalidade azulada? – trabalhando os conteúdos de 
estrutura atômica e o átomo e Bohr;
5) Por que os elementos da tabela periódica das 
famílias 1A e 2A são chamados de metais alcali-
nos e alcalino-terrosos? – trabalhando os conteúdos 
solubilidade e tabela periódica.

 Num primeiro momento, são feitos question-
amentos aos alunos, no intuito de que eles percebam que o 
conhecimento que trazem consigo precisa ser aperfeiçoa-
do para que o fenômeno em questão seja explicado. Em 
seguida, realiza-se o experimento ou então os alunos são 
auxiliados a realizá-lo. Eles devem anotar tudo o que ob-
servam durante a prática. Então, com a ajuda do professor 
e das anotações, é construída a explicação do fenômeno 
no qual o experimento se baseia. Por fim, os alunos re-
spondem questões para aplicar o conhecimento recém-ad-
quirido em outro contexto.
 A atividade foi avaliada com a aplicação de  um 
questionário pelos alunos, a partir do qual foi possível no-
tar que os alunos desenvolveram a criatividade e que o 
conhecimento científico pode ser construído e não sim-
plesmente imposto.

Saiba mais:
“Experimentação Problematizadora: Fundamentos Teóricos 
e Práticos para a Aplicação em Salas de Aula de Ciências” 
- Wilmo E. Francisco Jr.; Luiz Henrique Ferreira e Dácio 
Rodney Hartwig, Química Nova na Escola, 2008.

 por Bárbara Razaboni e Felipe Sikora
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Arqueometria: Química e Física  
aplicadas à Arqueologia

 Os documentos arqueológicos possuem origens 
muito diversificadas, indo desde artefatos de diferentes 
materiais como rochas, minerais, cerâmica, ligas me-
tálicas, até restos de animais e de plantas e sedimentos. 
Mesmo não sendo afetadas pelo homem, poderão ajudara 
estabelecer cronologias e a fornecer in-formações sobre a 
evolução do meio natural, deste modo, os estudos arque-
ológicos deixaram de ser somente feito pelos arqueólo-
gos, exigindo profissionais de diversas áreas, inclusive da 
química e da física, dando origem a arqueometria[1].
 Nos últimos anos, houve um crescente interesse 
no desenvolvimento de métodos analíticos não destrutivos 
na análise de obras de arte e objetos arqueológicos. Isso 
porque estes métodos possibilitam a datação de artefatos 
e fornecem informações a respeito do local de manufatura 
a e das técnicas utilizadas. Desse modo, é possível ter o 
conhecimento necessário para associá-los a um determi-
nado período histórico, bem como fornecer informações 
importantes para a conservação e restauro e, até mesmo, 
garantir a autenticidade da peça.[2]
 Um dos primeiros registros da aplicação de téc-
nicas analíticas para o estudo de materiais de origem ar-
queológica foi realizado por Martin Klaproth, em 1800, 
tendo como objetivo a caracterização química de vidros 
e moedas. Já em 1840, há registros que Gobel citou que a 
Química poderia estar a serviço da Arqueologia. Ele anal-
isou diversos objetos metálicos resgatados em escavações 
nas províncias bálticas da Rússia e, por meio da compara-
ção das composições químicas com outros objetos de ori-
gem pré-história européia, concluiu que aqueles objetos 
da região báltica tinham origem romana. Nesse trabalho, 
Gobel analisou um número considerável de amostras, as-
sim ele pode ser considerado como um dos pioneiros na 
caracterização química de materiais arqueológicos.[3]
 A arqueometria é composta por três grandes áreas: 
(1) a prospecção arqueológica; (2) a datação ab-soluta; e 
(3) a análise de materiais. Sendo esta última, a análise dos 
testemunhos tendo por fim a caracterização dos materiais 
de que são feitos, podendo esta caracterização ser min-
eralógica, química, estrutural e/ou isotópica, dependendo 
da natureza dos objetos analisados[1].

 No Brasil, a química Cristiane Calza revolucio-
nou a arqueometria: durante seu doutorado, a pesquisado-
ra desenvolveu um equipamento portátil de fluorescência 
de raios X. Essa técnica é bastante utilizada na arqueome-
tria para investigar a composição elementar de pigmentos 
(em manuscritos, pinturas, etc) objetos cerâmicos, ligas 
metálicas e estátuas. Além disso, não é destrutiva e com 
o sistema portátil, é possível fazer a análise de obras de 
arte e artefatos arqueológicos sem retirar as peças dos mu-
seus.[2] Calza foi convidada a analisar obras do Museu 
Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e já realizou 
análises de mais de 33 obras de artistas como Rodolfo 
Amoedo, Eliseu Visconti e Félix Émile Taunay. [4]

Pesquisadora Cristiane Calza analisando a obra de arte 
“Primeira missa no Brasil”. [5]

Para saber mais:

[1] http://pt.scribd.com/doc/37956499/Arqueometria
[2]http://www.con.ufrj.br/DScTeses/teses2007/tese_cristiane_
calza.pdf
[3] http://www.ipen.br/biblioteca/teses/23475.pdf
[4]http://revistapesquisa.fapesp.br/
?art=4056&bd=1&pg=1&lg=
[5]http://www.planeta.coppe.ufrj.br/artigo.php?artigo=1035

 por Rayta Paim Horta e Roger Gonçalves
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Entrevista com a Profa. Dra. Ana Luísa Lacava 
Lordello

 Nesta edição do PROFESSOR EM FOCO a en-
trevista foi realizada com a professora DR. Ana Luísa 
Lacava Lordello, da área de Orgânica do DQUI-UFPR

1. Qual a sua formação acadêmica?
Fiz o curso de Bacharelado e Licenciatura em Química 
pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) me for-
mei em 1987. Em 1988 entrei no programa de pós-grad-
uação em Química Orgânica da USP/SP tendo defendido 
o Mestrado em 1992 e o Doutorado em 1996.

2. Qual a sua experiência profissional na área do en-
sino em Química?
Durante meu curso de graduação participei como pro-
fessora voluntária na assistência a deficientes visuais no 
Instituto de Cegos de Londrina. Depois, enquanto fazia 
pós-graduação, ministrei aulas de Química para pessoas 
que trabalhavam o dia inteiro. E finalmente, hoje me en-
contro ministrando aulas de química orgânica para dife-
rentes cursos de graduação aqui na UFPR, mas tenho 
um carinho especial, com disciplinas que ministro para 
o curso de química.

3. Como foi sua experiência na coordenação do curso 
de Química?
Foi interessante, apesar de não ter nenhuma experiência 
anterior e nem ter um vice, gosto de pensar que foi um 
desafio que me mostrou que posso fazer coisas que me 
proponha a fazer. Adorei minha época na Coordenação, 
o trabalho é cansativo, mas bastante motivador, pois 
você trata o tempo inteiro com pessoas (em especial os 
alunos).

4. Quais são seus interesses no âmbito da pesquisa, 
ensino e extensão?
Sou uma pessoa eclética, mas gosto particularmente da 
área de ensino e realizo meu trabalho com muita serie-
dade. Já participei (sempre que fui convidada) de cursos 
de extensão para professores de química da rede pública 
e mantenho o interesse na área de química de produtos 
naturais, só que em uma vertente um pouco mais ampla 

do que foi o meu mestrado e doutorado, sem, contudo 
perder o foco em qualquer atividade que nos propomos 
a fazer, o principal produto é a formação de recursos 
humanos. 

5.  Quais as linhas de pesquisa que desenvolve atual-
mente? O que o levou a escolher este estudo?
Minha área de pesquisa é a Química de Produtos Nat-
urais, nesta área comecei trabalhando com sementes 
(química de sementes é bastante interessante do ponto 
de vista de atividade biológica), pois estas precisam ser 
preservadas para que possam germinar e se propagar 
adequadamente. Assim acabei me enredando na área 
de ecologia química e atividade biológica de produtos 
naturais e atualmente, estou começando a trabalhar com 
aditivos antioxidantes de origem natural para biocom-
bustíveis.

6. Quais os objetivos e o campo de aplicação de suas 
pesquisas?
Cada plano de trabalho proposto tem seus objetivos 
específicos e seu campo de aplicação. Nossa ideia é 
agregar valor as substâncias produzidas por vegetais su-
periores e torná-los economicamente viáveis de modo a 
minimizar o desmatamento vegetal.

7. Quais alunos trabalham atualmente em seus pro-
jetos?
Atualmente tenho 4 alunos de IC (todos do curso de 
química), o Fernando Lorini (bolsita TN/UFPR) trab-
alha com ensaios biológicos para quantificar a atividade 
antioxidante em extratos vegetais. Já as alunas Cláudia 
Schuindt, Thalita Vieira da Luz e Vanessa Ziarno (to-
das bolsistas permanência) trabalham com os aditivos 
antioxidantes em biocombustíveis, este trabalho está se 
iniciando ainda, pois começamos o ano passado (apesar 
de já termos projeto aprovado), os recursos financeiros 
ainda não foram liberados.
Souza.

 por  Jéssica Stival e Mariana de Oliveira 

 Entrevista realizada em : 10/01/2012
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Eventos de Interesse até Julho/2012

MARÇO

I Workshop de Ciência e Tecnologia
Data: 5 a 7 de Março
Local: UFRJ  Macaé - RJ
Informações: http://www.iq.ufrj.br/

VI Encontro Nacional de Química Ambiental - EN-
QAmb
Data: 18 a 21 de Março
Local: Londrina - PR
Informações: http://www.uel.br/eventos/enqamb/

ABRIL

5º Simpósio Nacional de Biocombustíveis – BIOCOM
Data: 14 a 15 de Abril
Local: Canoas - RS
Informações: http://www.abq.org.br/biocom/

XV Encontro dos Grupos PET da Região Sul - Sul-
PET
Data: 28 a 30 de Abril
Local: UEM Maringá - PR
Informações: http://www.din.uem.br/~pet/sulpet/

MAIO

35ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química
Data: 28 a 31 de Maio
Local: Águas de Lindóia - SP
Informações: http://www.sbq.org.br/35ra/informacoes.
php

JUNHO

VIII Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental
Data: 11 a 13 de Junho
Local: Porto Alegre - RS
Informações: http://www.abes-rs.org.br/qualidade2012/

XII Conferência ANPEI de Inovação Tecnológica
Data: 11 a 13 de Junho
Local:  Joinville – SC
http://www.anpei.org.br/xiiconferencia/home.html

XII Olimpíada Paranaense de Química
Data: Início de Junho (a definir)
Local: Unidades escolares.
Informações: http://www.obq.ufc.br/calendarioOlim-
piadasEstaduaisQui.htm

JULHO

XVI Encontro Nacional de Ensino de Química - ENEQ
Data: 17 a 20 de Julho
Local: Salvador -BA
Informações: http://www.eduquim.ufpr.br/noticias/
index.php?p=XVI%20ENEQ%20-%20UFBA%20-
%202012

XVII Encontro Nacional dos Grupos PET - ENAPET
Data: 22 a 27 de julho
Local: UFMA São Luís - MA
Informações: https://www.facebook.com/ENAPET2012

 10° Simpósio Brasileiro de Educação em Química 
– SIMPEQUI
Data: 29 a 31 de Julho
Local: Teresina - PI
Informações: http://www.abq.org.br/simpequi/

 por Ricardo Ferraz

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O PROCESSO 
SELETIVO DE NOVOS INTEGRANTES DO 

GRUPO PET QUÍMICA UFPR.

Período de Inscrição: 05/03/2012 a 16/03/2012
Local: Sala do Grupo PET Química
Horário: Das 08h00 as 19h30
Documentos necessários: Preenchimento do for-
mulário de inscrição, Cópia do Histórico Escolar 
com IRA e Horário das Aulas.

Critérios de Seleção: Entrevista com o(s) 
candidatos(s) e Consulta da Comissão de Seleção 
ao grupo PET Química.

Edital Disponível no Mural do PET.
Fone: 41) 3361-3391
Email: petquimicaufpr@gmail.com
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O Programa de Educação Tutorial (PET)

 O PET-Química foi criado com o intuito de apoiar 
atividades acadêmicas que integrem ensino, pesquisa e 
extensão. O PET propicia aos alunos participantes, medi-
ante orientação de um tutor, atividades extracurriculares 
que complementem a formação acadêmica do estudante e 
atendam às necessidades do próprio curso de graduação.  
Foi implantado no Curso de Química da UFPR em 1994, 
sob a tutoria de Profa. Dra. Izaura H. Kuwabara.
 O grupo desenvolve diversas atividades, desde 
aquelas que envolvem a comunidade acadêmica, bem 
como as que se estendem à comunidade externa, sempre 
visando à articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão.
 Em 2012 algumas das atividades sofreram modi-
ficação visando melhor atender a comunidade e explorar 
mais a formação acadêmica do estudante participante. 
Segue abaixo algumas das atividades desenvolvidas pelo 
grupo:

• Indústrias
 O grupo PET-Química promove visitas às indús-
trias para que os alunos da graduação tenham a oportuni-
dade de conhecer os processos químicos envolvidos. An-
tes das visitas, todos os alunos que participam do grupo 
são responsáveis por estudarem os processos que serão 
observados para auxiliar os demais estudantes ao longo 
da visita.
 O grupo PET-Química irá convida ex-alunos do 
curso que atuam em indústrias químicas, a fim de pro-
mover seminários e mesas redondas abertos a todos os es-
tudantes de graduação para que conheçam melhor o papel 
de um químico dentro da indústria.

• Pesquisa
 Cada participante do PET deve realizar atividade 
de Iniciação Cientifica orientada por algum docente do 
Departamento de Química na área que desejar. Dentro do 
grupo essas atividades são apresentadas a cada 15 dias 
para que assim os demais petianos possam contribuir com 
a apresentação e trocar experiências.
 O grupo PET-Química também tem convidado 
outros alunos do departamento para apresentar suas pes-

quisas para a comunidade acadêmica. Assim, todos terão 
a oportunidade de conhecer como cada área é explorada 
dentro da pesquisa e o que o departamento desenvolve.

• Educação Química
 Os alunos do Grupo PET-Química também par-
ticipam de atividades para melhoria da sua formação para 
atuarem como professores. Para isso discutem algumas 
temáticas sobre o Ensino de Ciências e atualmente tem 
atendido uma escola pública do Bairro ministrando aulas 
experimentais aos estudantes do ensino médio no contra-
turno. 
 Para essa atividade os petianos discutem artigos 
científicos sobre o uso da experimentação no ensino de 
química, especificamente a Experimentação Problema-
tizadora (baseada nas idéias de Paulo Freire); depois elab-
oram roteiros de aulas práticas; testam os experimentos e 
depois a cada quinze dias ministram aulas no laboratório 
do colégio. 
 O grupo PET-Química também irá promover 
seminários apresentados por estudantes que se dedicam à 
área de ensino de Química.

• Feira de Curso e Profissões
 O grupo PET-Química juntamente com o Centro 
Acadêmico do curso de Química organiza e participa das 
atividades durante a Feira de Profissões da UFPR, que 
ocorre geralmente no mês de agosto. 

• Mural
 A cada 15 dias novas notícias sobre ciência, edu-
cação e informes gerais são colocadas no mural laranja 
em frente a sala do PET para que toda a comunidade 
acadêmica possa ter acesso as diversas informações.

• Ciência Itinerante
 O grupo PET-Química convida alunos da gradu-
ação e pós graduação para apresentarem as atividades 
pesquisas desenvolvidas nos grupos de pesquisa do De-
partamento de Química para estudantes do ensino funda-
mental e médio, seja indo até as escolas, seja recebendo 
estes estudantes no DQUI/UFPR.
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