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Introdução: O projeto "Páginas de Química Geral" foi criado com o intuito de promover assistência a estudantes de 
ensino médio interessados em ingressar no ensino superior em cursos de química. Com o passar do tempo, além 
desta atividade, o projeto agregou a função de auxiliar os próprios alunos de diversos cursos de química, informando 
conteúdos importantes para o desenvolvimento acadêmico destes próprios alunos.   
 
Objetivos: O principal objetivo do projeto é auxiliar futuros graduandos em diferentes cursos de química, informando 
sobre curiosidades, acontecimentos do cotidiano, atualidades científicas, histórico da ciência, etc, de uma forma o 
mais próxima possivel da linguagem do público alvo, tornando os assuntos e consequentemente a ciência muito mais 
interessantes.  
 
Métodos: Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas muitas dúvidas de diferentes pessoas, sobre 
diferentes assuntos enviadas ao professor, além de pesquisas sobre os assuntos que seriam mais relevantes  a 
serem expostos. Após tal pesquisa, realizada pelos discentes com o auxilio do docente, foram procurados artigos em 
diversas mídias para que os alunos do projeto se familiarizassem com tais assuntos e pudessem transcreve-los a 
uma linguagem mais dinâmica, portanto acessível ao público alvo.  
 
Resultados: Como resultado, foi notada uma crescente média de visitas ao site, mostrando que o interesse do 
público alvo aumentou devido à qualidade do trabalho exposto, alcaçando 13.100 visitas. Além disso um dado 
reconfortante e de suma importância é que no ano de 2006 o número de candidatos por vaga alcançou a marca de 
17, o maior índice das universidades paulistas para os cursos de química. 
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