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• A Química na UEPG iniciou suas atividades na década de 
50 (século passado) na então Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras de Ponta Grossa (dados não disponíveis) 
com o curso de Licenciatura em Ciências (Química, 
Biologia, Matemática e Geografia). 
 

 



 

 

• 1966 – Criação do Departamento de Físico-Química em 06 de maio de 
1966 na então Faculdade Estadual de Farmácia e Bioquímica de Ponta 
Grossa. 

 

 

 

•  1967 - Em 31 de agosto de 1967 passou a ser denominado 
Departamento de Química na mesma Faculdade e sob a Chefia do 
Professor Alfredo Berger da área de Química Analítica. 

 



 

• O Departamento passou a qualificar o seu corpo docente ainda na 
condição de departamento da Faculdade de Farmácia e Bioquímica (anos 
de 1966, 1967, 1968) com o pioneirismo de alguns, por exemplo do 
professor Odeni V. Mongruel com curso de aperfeiçoamento na área de 
Química Orgânica na USP pela CAPES/Fundação Ford, do professor 
Carlos R. Emilio  e outros.  

 

• Os cursos de aperfeiçoamento pela CAPES foram posteriormente, mais 
precisamente em 1974, considerados cursos de especialização pelo MEC. 

 

 

 







 
• 1969 -  A UEPG foi criada pela Lei Estadual nº. 6.034 de 06/11/69. 
 
• 1970 -  O Decreto nº. 18.111 de 28/01/1970 incorporou as Faculdades 
Estaduais até então existentes em Ponta Grossa, dentre as quais a 
Faculdade Estadual de Farmácia e Bioquímica que “sediava” o 
Departamento de Química. 
 
• 1971- Por determinação do primeiro reitor da instituição Professor 
Álvaro Augusto da Cunha Rocha foi criada no final do ano de 1971 a 
CEIRU – Comissão Especial para Implantação da Reforma Universitária 
na UEPG sob a presidência do então vice-reitor Professor Odeni Vilacca 
Mongruel.  
 
• A UEPG passou a funcionar com as faculdades incorporadas, cada qual 
com sua direção, secretaria, corpo docente, departamentos, etc, até 
1972.     
 





• 1972 - Implantada na UEPG a reforma universitária que veio para 
reformular todo o Ensino Superior no Brasil (uma espécie de LDB da 
época se assim pode ser chamada).  

 

•  Aproveitando esse acontecimento e ainda pelo fato da UEPG passar a 
ter três setores de conhecimento (Exatas, Saúde e Humanas), houve 
necessidade de se alocar o Departamento de Química no Setor de 
Ciências Exatas e Naturais. 

 

• Em 14/01/1972, o Grupo de implantação da Reforma Universitária na 
UEPG reuniu todos os Departamentos de Ensino das Faculdades 
existentes e os distribuiu em grupos visando a planificação de cada um 
através de seus respectivos componentes.  

 



• Em 14/01/72, na sala nº. 23 do Bloco A, atual Campus Central, foram 
iniciados os trabalhos do agora Departamento de Química, do Setor de 
Ciências Exatas e Naturais da UEPG. 

Ata nº 1 do DEQUIM 



• Professores presentes na 1ª. Reunião do DEQUIM 
Alberto Tammenhain, Alcione Borges de Andrade, 
Alfredo Berger, Carlos Roberto Emílio, Divonsir 
Machado, Hertz Buffara, Jesuan Henrique Rupel, 
Maria Lucia Wambier e Odeni Vilacca Mongruel.  



Professores do DEQUIM 
1973 

 





 

• Na graduação inicialmente estávamos envolvidos com 4 
cursos de graduação.  
 
• Em meados da década de 70  começaram a surgir novos 
cursos com disciplinas de química em seus currículos 
(Engenharia Civil (1974), Agronomia). 
 
•Depois, de forma mais abrangente surgiram as Habilitações 
em Química, Física e Matemática, Resolução n. 7 de 
07/10/82.  
 





 

• O curso de  Licenciatura em Ciências - Habilitação em 
Química, que formou duas turmas. Os três primeiros 
formandos colaram grau em 31/07/1987.  
 
• Dos três formandos, 2 são hoje professores do 
Departamento de Física da UEPG, professores André Vítor 
Chaves de Andrade e Silvio Rutz.  



• Dos formandos da segunda turma em 1988, temos vários 
professores que hoje integram o corpo docente da UTFPR e o nosso 
Departamento, os professores Elizabeth W. Oliveira Scheffer e 
Sergio  M. Tebcherani.  



 

• As três primeiras Semanas de Química foram realizadas nos 
anos 80. 

 

• I Semana de Química realizada de 18 a 22 de novembro de 
1985 teve entre os palestrantes os professores Kamal 
Tebcherani, Jesuan H. Rupel, Alcione Borges de Andrade e 
Paulo Irajara B. Carneiro 

 

• II Semana de Química realizada de 18 a 22 de agosto de 1965 
teve entre os palestrantes o professor Wilson Figueiredo 
Jardim que falou sobre Equilíbrio Iônico.  

Anos 80 - Semanas de Química 



 

 

• A III Semana de Química realizada de 24 a 28 de agosto de 
1987. 

 

• Desta Semana participaram dois professores do Instituto de 
Química da USP.  

 

• O Prof. Dr. Henrique Eisi Toma ministrou uma palestra sobre 
Química Inorgânica. 

 

• A  Profa. Dra. Silvia Maria Leite Agostinho ministrou um 
minicurso sobre Eletroquímica. 

Anos 80 - Semanas de Química 



• Em março de 1993 – Foi criado o Laboratório de Análises e 
Pesquisas Químicas da UEPG. 

Anos 90 



• A partir de 1993 - Contratação de novos professores – 
direcionamento para formação em Química com mestrado. 

Anos 90 



• Em setembro de 1993 – Foi aprovado o currículo do Curso de 
Licenciatura em Química. 

Anos 90 



• Em 1994, teve início o curso de Licenciatura em Química, que 
formou 6 licenciados na primeira turma, em 1998.  

Anos 90 



• IV Semana de Química   - 19 a 25 de outubro de 1996 

Anos 90 – Semanas de Química 



 

• IV Semana de Química 
 

Anos 90 – Semanas de Química 



• V Semana de Química – 18 a 24 de outubro de 1997. 

Anos 90 – Semanas de Química 



• VI Semana de Química - 1998 

 

Anos 90 – Semanas de Química 



 

• VII Semana de Química - 1999 

 

Anos 90 – Semanas de Química 



Sec. XXI – Semanas de Química 



Sec. XXI – Semanas de Química 



Sec. XXI – Semanas de Química 



Sec. XXI – SBQSul 2007 











• O Departamento de Química administrativa e pedagogicamente 
funcionou no Bloco A – Campus Central de 1972 a 1992. 



• Em  janeiro de 1993 foi transferido para o Bloco M – Campus de 
Uvaranas  onde permaneceu até dezembro de 2010.  

 

 



Em 2011 ocorreu nova transferência, agora em bloco administrativo e 
didático próprio – Bloco L, que aliás já se mostra pequeno.   



Departamento de Química 
Colegiado Licenciatura em 

Química 
Colegiado Química Tecnológica 



Laboratórios 



• Em 2011 ocorreu nova transferência, agora em bloco 
administrativo e didático próprio – Bloco L, que aliás já se mostra 
pequeno.   



 
• Do início de nossas atividades em janeiro de 1972 quando 

contávamos com apenas 9 (nove) professores  até os dias atuais, 
com os professores colaboradores disponíveis chegamos a quase 
40.  

 

• De nenhum técnico administrativo ou de laboratório na época, 
contamos atualmente com um quadro de  10 pessoas nesse 
segmento.   



• Portanto somos uma comunidade química dentro da UEPG de 
cerca de 50 pessoas. Um incremento de quase 500% nesses 40 
anos.  



• Dessa forma, fica patente que o Departamento de Química foi e 
continua sendo um dos mais atuantes da instituição, não só pela 
contínua qualificação dos docentes, mas em função dela.  

 

• Por isso contamos atualmente com dezenas de projetos e linhas 
de pesquisa, pesquisas continuadas, projetos de ensino e de 
extensão.  

 

• Também, em função dessa qualificação há o envolvimento dos 
nossos docentes em cursos de pós-graduação na instituição (4 a 
nível de mestrado e um a nível de doutorado). 

 

• Dois deles, o Mestrado em Química Aplicada e o Doutorado em 
Química numa associação UEPG-UEL-UNICENTRO são de nossa 
lavra.  

  

 









 

• Na graduação inicialmente estávamos envolvidos com 4 cursos de 
graduação. Em meados da década de 70  começaram a surgir novos 
cursos com disciplinas de química em seus currículos (Engenharia Civil 
(74), Agronomia) e atualmente estamos envolvidos  com 17 cursos de 
graduação na instituição.  

 

• Temos hoje cerca de 80 disciplinas nas 6 áreas departamentais 
(analítica, bioquímica, ensino, fisico-química, geral e inorgânica e 
orgânica). 

 

• Essas 80 disciplinas se desdobram em aproximadamente 200 turmas que 
contam com aproximadamente 3000 alunos de graduação frequentando 
semanalmente nossos laboratórios de ensino nos períodos matutino, 
vespertino e noturno. 

 


