UFBA - Campus de Ondina / Federação
Salvador, BA, 14 a 17 de fevereiro de 2011
www.escoladeveraoqa3.ufba.br

Prezados Estudantes e Profissionais,
A 63ª Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2008, proclamou o ano de
2011 como o “Ano Internacional da Química (AIQ)” e, em seguida, sob o tema “Química para um
mundo melhor", foi lançada pela UNESCO e IUPAC, uma campanha mundial para “celebrar as
realizações da química e suas contribuições para o bem estar da humanidade ”.
Com espírito voltado para a celebração do AIQ 2011, temos a grata satisfação de informar a que
a 6ª Escola de Verão em Química - 6ª QA3 será realizada em Salvador - Bahia, no período de 14 a
17 de fevereiro de 2011, no Campus de Ondina/Federação da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
O evento é promovido pelo Núcleo de Pesquisas em Química Analítica da Bahia (NQA), Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia de Energia e Ambiente (INCT E&A), Projeto Baía de Todos os Santos
(BTS), Sociedade Brasileira de Química - Regional Bahia (SBQ-BA), Programa de Pós-graduação em
Química do Instituto de Química da UFBA, Programa de Pós-graduação em Química Analítica Aplicada da
UNEB e o Programa de Pós-graduação em Química da UESB. Mais uma vez, contamos com o inestimável
apoio do CNPq / FAPESB / PRONEX / UFBA / UNEB / UESB / UESC / IFBA / UFRB e CRQ-BA.
Com a participação de conferencistas convidados da Bahia, de outras unidades da federação e do
exterior, a programação inclui cursos, conferências e simpósios, esperando-se a participação de
aproximadamente 400 pessoas.
Você é nosso convidado a participar da 6ª QA3, momento privilegiado para o debate de temas
atuais à luz da ciência e, também, para o intercâmbio de experiências envolvendo a produção científica e
tecnológica de grupos de pesquisa, universidades e empresas.
A Comissão Organizadora da 6ª QA3 está trabalhando para oferecer o melhor aos participantes e
convidados e não medirá esforços para que todos possam aproveitar o máximo e tenham um ótimo
evento.
Contamos com a participação de todos!
Até breve,

Wilson A. Lopes
p/Comissão Organizadora da 6ª QA3
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