
“QUÍMICA EM AÇÃO” 2017 
INSTITUTO DE QUÍMICA-UNICAMP 

Regulamento Geral do Programa Química em Ação para Estudantes 

 

O Instituto de Química da UNICAMP promoverá de 17 a 21 de julho de 2017 a VII edição do 

programa “Química em Ação” destinado aos estudantes da rede pública cursando o ensino médio 

e regido pelo Regulamento a seguir: 

 

1. OBJETIVOS 

O “Química em Ação” é destinado a até 80 estudantes do ensino médio de escolas públicas da 

região de Campinas-SP. Destacaremos a Química como ciência e parte do cotidiano dos cidadãos, 

suas relações com o meio ambiente e potencialidade profissional, buscando apresentá-la inclusive 

como opção de carreira no ensino superior. Pretendemos, também, mostrar a universidade como 

espaço acessível para egressos da escola pública e agente de transformação social. 

 

2. ATIVIDADES PROGRAMADAS 

O evento acontecerá nas dependências do IQ – Unicamp nos dias 17, 18, 20 e 21 de julho de 2017, 

com as atividades acontecendo das 08h30min às 17h30min. Eventualmente poderá ser realizada 

uma visita pedagógica a um espaço de divulgação científica durante o evento. Os participantes 

receberão certificado de participação, almoço e lanches, participarão de palestras, atividades 

práticas e teóricas. 

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção dos participantes indicados para o programa será realizada pela escola, sendo 

recomendável considerar critérios como sugestão dos professores e o desempenho acadêmico do 

estudante. Cada escola deverá enviar por email para qaiqunicamp@gmail.com a lista de até 3 

estudantes selecionados  

Está previsto um período para inscrição direta de estudantes interessados, para preenchimento de 

eventuais vagas remanescentes. 

Toda inscrição será feita pelo estudante selecionado ou interessado, através do preenchimento da 

ficha de inscrição on line na página do Programa (http://www.quimicaemacao.iqm.unicamp.br/) até 

o dia 12/06/2017. O estudante deverá enviar ainda um arquivo incluindo a cópia digitalizado da 

autorização assinada e com TODAS as partes devidamente preenchidas, junto com a cópia do RG 

do estudante e do responsável, por e-mail para qaiqunicamp@gmail.com até o dia 30/06/17.  

 

Considerando que haja mais interessados que vagas disponíveis, e para organização de uma lista 

de espera, será aplicado o seguinte critério de seleção e desempate, nesta ordem: 

1. Prioridade para estudantes indicados por escola e que nunca participaram de outro 

programa na UNICAMP; 
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2. Distribuição de uma vaga para cada escola, com prioridade para aquelas que nunca 

enviaram estudantes para atividades na UNICAMP; 

3. Prioridade para estudantes de 3ª série, depois 2ª série e depois 1ª série;  

4. Data de recebimento da inscrição. 

 

Os estudantes com inscrições aceitas serão contatos pela Comissão Organizadora por e-mail e/ou 

telefone por isso é indispensável que esses dados estejam corretos. Os estudantes selecionados, 

que eventualmente não forem encontrados até 07/07/17, terão suas inscrições canceladas e 

serão substituídos por estudantes da lista de espera. 

 

4. INFORMAÇÕES GERAIS 

O programa providenciará para os participantes: 

 Refeição no Restaurante Universitário da Unicamp. 

 Equipamentos de proteção individual (avental, óculos de segurança e luvas) para uso 

durante a execução das atividades práticas nos laboratórios de Química. 

 Apostilas e materiais bibliográficos para o acompanhamento das atividades. 

 Nas atividades programadas para os laboratórios de Ensino de Química os participantes 

deverão seguir as normas de Segurança em Laboratório de Química do IQ–UNICAMP, 

disponíveis em http://www.iqm.unicamp.br/sites/default/files/normasIQ.pdf, que serão 

apresentadas e discutidas no primeiro dia de atividades. Em hipótese alguma será permitida 

a permanência no laboratório sem os equipamentos de segurança individual listados acima. 

Não será permitido uso de vestuário inadequado a laboratório químico (ex: saias curtas, 

bermuda / shorts, calçados abertos como chinelos e sandálias) e os cabelos longos 

deverão estar presos. 

O transporte até o campus da Unicamp, partindo de pontos programados de embarque na cidade 

de Campinas, exclusivamente nos horários divulgados poderá ser providenciado pelo programa. 

Desde já não está prevista a responsabilidade do programa pelo transporte desses participantes 

até esses locais de embarque. 

Participantes que faltarem ou se ausentarem sem justificativa das atividades programadas e que 

não cumprirem as normas de segurança em laboratório ou que tenham comportamento considerado 

inconveniente pelo programa serão desligados do programa. 

DATAS IMPORTANTES 

 

Inscrições na página (http://www.quimicaemacao.iqm.unicamp.br) até 12/06/2017 

Entrega de documentos por e-mail qaiqunicamp@gmail.com  até 30/06/2017 

Divulgação das inscrições aceitas A partir de 01/07/2017 

Chamada da lista de espera 01/07/2017 até 14/07/2017 

Início do Química em Ação Estudantes 17/07/2017 
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