
 
 

Salvador, 05 de Novembro de 2005. 

Prezado (a) Senhor (a): 

Convidamos V. Sa. para um café da manhã no dia 24 de novembro próximo, para a 
apresentação da I Olimpíada Baiana de Química e informações acerca da Maratona de 
Química e da Feproquim, para alunos do ensino médio, que acontecerá no XLVI 
Congresso Brasileiro de Química. O encontro será na sala 527 do Conselho Regional de 
Química, Centro Empresarial Iguatemi Bloco A, às 9 horas. 

A Associação Brasileira de Química, fundada em 1922, realiza anualmente os 
Congressos Brasileiros de Química – CBQ, que é um dos eventos mais importantes nesta 
área e que embasa importantes setores da economia. 

Os Congressos são itinerantes, já tendo sido realizados na maioria dos estados 
brasileiros. Em 2006, no período de 25 a 29 de setembro, será realizado mais uma vez na 
Bahia, precisamente em Salvador. A última vez que aqui se realizou foi em 1995 e reuniu 
2300 participantes no Centro de Convenções da Bahia. 

A Maratona de Química é uma atividade voltada para incentivar estudantes de nível 
médio no contexto educacional do Ensino de Química, abrindo  perspectivas a esses 
alunos, de melhor aplicabilidade dos fenômenos químicos observados e despertar o 
interesse dos mesmos a seguirem a carreira da Ciência Química e/ou de Engenharia 
Química. 

A Feira de Projetos de Química – FEPROQUIM é uma atividade para incentivar 
estudantes de nível médio e técnico a desenvolver Projetos de Pesquisa (Didático-
Pedagógicos e Técnico-Científicos), orientados por professores, possibilitar a compreensão 
de novas tecnologias e promover a integração entre estudantes de outras regiões.  

A I Olimpíada Baiana de Química será realizada no mês de abril de 2006 e, assim 
como a Olimpíada Brasileira de Química (*), de cunho competitivo, ocorrerá anualmente, 
para estudantes do ensino médio e tecnológico. Os primeiros colocados nessa competição 
receberão medalhas e prêmios concedidos pelos patrocinadores da Olimpíada. 

Contamos com a confirmação da presença de um representante deste 
estabelecimento de ensino, da área de química, até o dia 22/11/2005, através do e-mail 
lafaiete@ufba.br ou sonilda@laquam.qui.ufba.br ou ainda pelos telefones 99731563, 
88034291 e fax 34508396 ramal 215 do CRQ. 

Atenciosamente, 

 
Djalma Nunes 

Presidente da ABQ / Ba 
 

(*) Os estados participantes da Olimpíada Brasileira de Química são: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal.  


