
     
 

Declaram-se abertas as inscrições para o “I Desafio tecnológico” 

1. O “I Desafio Tecnológico” é uma realização conjunta entre a organização do XI 

SIMPOQUIM e Chimera Júnior. A ação tem como objetivo aproximar os 

acadêmicos do curso de Química Tecnológica e as indústrias da região, por em 

prática os conceitos vistos ao longo do curso e vivenciar o papel do químico na 

sociedade. As entidades parceiras enviarão problemas relacionados à química, os 

quais serão lançados para as equipes e as mesmas deverão apresentar propostas 

para solucioná-los. 

2. Disposição geral 

2.1. A proposta de solução para o desafio deverá ser apresentada em equipe 

2.2. Da constituição das equipes: 

2.2.1. Deverá conter de 3 a 5 integrantes; 

2.2.2. Os integrantes deverão pertencer a, no mínimo, dois anos distintos do 

curso de Bacharelado em Química Tecnológica (Ex: 1 aluno 

pertencente ao 1º ano e 2 alunos pertencentes ao 3º ano); 

2.2.3. A equipe deverá ter um Professor monitor à sua escolha. Os nomes 

dos Professores participantes serão divulgados na página do 

Facebook da Chimera Júnior; 

2.2.4. A equipe também deverá conter um aluno do programa de pós-

graduação em química da UEPG (Mestrado ou doutorado), o qual 

será escolhido pelo Professor. 

2.3. Do desafio 

2.3.1. O desafio será designado às equipes no dia 12 (doze) de Agosto; 

2.3.2. A apresentação da proposta de solução será realizada no dia 17 

(dezessete) de Setembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 13:30 h 

(horário de Brasília), no bloco do PDE (UEPG – Uvaranas). 

3. Das inscrições 

3.1. O período de inscrição será de 1 (um) de Julho a 2 (dois) de Agosto de 2019 

(dois mil e dezenove) às 12 h (horário de Brasília); 

3.2. As inscrições deverão ser realizadas via e-mail (chimerajunior@gmail.com) 

e deverão conter: 

3.2.1. Nome da equipe (o qual deve ser criado pelos seus membros); 

3.2.2. Informações de cada integrante: nome completo, CPF, RA, RG e o 

ano do curso que está cursando; 

3.2.3. Nome do Professor e do pós graduando, assim como os respectivos 

dados; 

3.2.4. Os integrantes deverão estar inscritos no XI SIMPOQUIM, 

3.2.5. Deverá ser realizada a doação de 1 pacote de 500 g de macarrão tipo 

espaguete por participante. O local e horário da entrega serão 

informados via Facebook da Chimera Júnior. Os alimentos 

arrecadados serão destinados ao Lar das Vovozinhas e entregues pela 

equipe vencedora; 
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3.2.6. Para validação da inscrição os itens descritos nesta sessão deverão 

ser cumpridos. 

 

4. Do julgamento 

4.1. A avaliação será realizada no dia da apresentação das propostas; 

4.2. Haverá uma banca avaliadora presente nas apresentações, a qual será 

constituída de membros das indústrias e de professor externo ao DEQUIM; 

4.3.Os critérios de avaliação serão divulgados na primeira semana de Setembro. 

5. Da premiação 

5.1. A divulgação do vencedor do desafio e a entrega da premiação será 

realizada na cerimônia de encerramento do XI SIMPOQUIM, sendo 

necessária a presença de todos os integrantes da equipe; 

5.2. Caso hajam membros ausentes, os motivos devem ser devidamente 

justificados e encaminhados a comissão organizadora. 

6. Disposições gerais 

6.1. Ao realizar a inscrição implica-se que os membros da equipe estão em 

concordância e aceitação dos itens descritos no presente edital; 

6.2. Para maiores esclarecimentos entrar em contato com a comissão 

organizadora; 

6.3. A comissão organizadora será composta pelas integrantes da Chimera 

Júnior Anaclaudia Witomski Semkiw, Tainá de O. Leria Constantini e 

Yasmin Stelle; e pelas Professoras Organizadoras do XI SIMPOQUIM,  

Prof.ª Drª Suellen Aparecida Alves e Prof.ª Drª Patricia Weinert; 

6.4.Os membros da comissão organizadora não poderão estar ligados a nenhuma 

equipe. 

 

Ponta Grossa, 01 de julho de 2019. 

Comissão organizadora do I Desafio tecnológico 


