Embora seja paranaense, sou filho de pernambucanos e tenho orgulho deste fato. Digo isto
porque a cultura pernambucana é apaixonante, por essa razão recomendo a todos conhecer esse
maravilhoso estado onde cresci academicamente e tive tantos conhecimentos agregados a minha
formação como ser humano. A primeira vez que morei em Pernambuco foi durante a minha
adolescência, quando estudei no colégio de aplicação da UFPE (CAP/UFPE). Depois de concluir o
ensino fundamental no CAP/UFPE, retornei ao Paraná, onde conclui o Ensino Médio, o Bacharel e a
Licenciatura em Química na Universidade Estadual de Maringá – UEM. Já os graus de mestre e
doutor, tive o privilégio de obter pelo Departamento de Química da Universidade Federal de
Pernambuco (DQF/UFPE).
Estudar no DQF/UFPE foi importante para a minha formação não apenas como pesquisador,
mas como cidadão. A primeira vez que ouvi a respeito das pesquisas desenvolvidas neste
departamento foi durante uma aula de Química Inorgânica ministrada pela Prof. Elza no segundo
ano da graduação. Após o término desta aula, analisei o site institucional da pós-graduação do
DQF/UFPE e fiquei impressionado com o alto nível das pesquisas realizadas por alguns docentes na
área de Química Teórica e Computacional. De imediato, enviei um e-mail ao Prof. Alfredo Mayall
Simas a fim de compreender maiores detalhes sobre a sua área de pesquisa. Depois de visitar o
departamento durante as férias e conhecer a sua boa estrutura, decidi realizar o mestrado com o
Prof. Simas.
No DQF/UFPE pude conhecer excelentes profissionais e professores, além de fazer amizade
com pessoas naturais de diferentes estados e países. Também tive a oportunidade de interagir
tanto no DQF/UFPE quanto em eventos científicos com pesquisadores renomados. Durante o
doutorado, pude expandir meus conhecimentos e área de atuação ao trocar a linha de pesquisa.
Para essa mudança, fui aconselhado pelo Prof. Ricardo Carvalho Ferreira (um grande ser humano e
pesquisador que se tornou meu avô científico, do qual tenho muito orgulho) a conversar com os
Professores Roberto Lins e Thereza Soares, seus ex-orientados. Em pouco tempo estava sendo
orientado pelo Prof. Roberto Lins e Co-orientado pela Profa. Thereza Soares em um novo projeto.
Ter o privilégio de atuar como estagiário docente do Prof. Ricardo Longo também foi outro fato
valioso para a minha formação.
Outro ponto merecedor de destaque, tão fundamental para a minha permanência no
DQF/UFPE, foi o respeito coletivo pela minha convicção religiosa. Por ser adventista do sétimo dia,
me abstenho de atividades profissionais e acadêmicas aos sábados e sobre isto sempre fui
compreendido e respeitado. Ainda faço elogio à secretaria do DQF-UFPE, sempre eficiente e
precisa – Salve Maurílio e Patrícia. Com respeito a subsistência, os auxílios financeiros fornecidos
pelas agências de fomento CNPq, FACEPE, CAPES, Renami e INAMI foram fundamentais para o meu
sucesso acadêmico.
Após egresso do DQF-UFPE, atuei durante dois anos no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Paraná (Campus Paranavaí) e, atualmente, sou Professor efetivo do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (Campus Planaltina). Ainda
mantenho interações de pesquisa com colegas do departamento, os quais muitos estão atuando
em diferentes instituições.
Enfim, sou grato ao Criador do Universo por todas as oportunidades e estou satisfeito com a
minha formação acadêmica, profissional e humana.

