
  

Fórum 2013: Ensino 
Básico de Química 

11 de dezembro de 2013 

Realização: 

Apoio: 



Objetivo: 
 

 Zelar pelos interesses da 
sociedade nas questões 

que envolvem a 
atividade Química. 



• Interesse dos jovens pelos 
cursos da área 

• Evasão escolar dos alunos da 
área 

• Qualidade dos profissionais 
 



O programa que valoriza 
os melhores cursos da 

área química 



www.crq4.org.br/selo_de_qualidade 



A química nossa de cada dia 

www.crq4.org.br/quimica_viva 



Programa de Divulgação da Química 

www.crq4.org.br/pdq 



Palestras PDQ Realizadas - 2013 
          

  
Setembro Outubro Novembro Total 

  Quantidade de palestras 8 34 15 57 

  Nº de alunos do ensino  
  fundamental II 9 247 100 356 

  Nº de alunos do ensino médio 411 1635 1037 3083 

* dado sofrerá alteração, aguardando a entrega dos relatórios pelos palestrantes 



PALESTRA GRATUITA 
 

Inscrição e informações: 
 

www.crq4.org.br/pdq 
 
 

A quem se destina: 
• alunos do Ensino 
Fundamental (8º e 9º 
anos); e 
• alunos do Ensino Médio 

Finalidade: 
♦ Introduzir a Química e 
natureza do conhecimento 
químico 
♦ Salientar a importância da 
Química na vida cotidiana e 
seu papel fundamental na 
sobrevivência da humanidade 
♦ Descrever os campos de 
atuação dos profissionais da 
Química  

Ciclo de Palestras  
2014 



II Fórum de Ensino Técnico da Área 
Química 

FÓRUM +10 
“O Profissional da Química do Século XXI: 

Expectativas do Mercado” 
 

04 de abril de 2014 
Auditório do CRQ-IV 



I Fórum de Ensino Superior da 
Área Química 

“O Profissional da Química e as 
Perspectivas do Mercado” 

 
12 de setembro de 2014 

Auditório do CRQ-IV 



Muito obrigada! 

Contato: 
andrea.mariano@crq4.org.br 
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