
 

 

 

Setembro/2016 - Edição 26 
Editorial 

  
   Prezados Docentes, 

  
 Em recente artigo publicado na literatura ("Academic Research in the 21st Century: 

Maintaining Scientific Integrity in a Climate of Perverse Incentives and Hypercompetition") e que 

segue junto com essa edição do Jornal Destaques (Gutz, obrigado!), os autores discutem os efeitos 

do uso indiscriminado de indicadores de produtividade na aferição do desempenho de cientistas. 

 

  Uma citação incluída no artigo sintetiza a mensagem dos autores: ‘‘when a measure becomes 

a target, it ceases to be a good measure’’. Num momento em que indicadores de desempenho têm 

sido utilizados no DQF com certa naturalidade, uma reflexão sobre os limites do uso desse tipo de 

instrumento é sempre relevante, às custas de, eventualmente, criarmos uma situação na qual "os 

fins justificam os meios".   

 Voltarei ao assunto no próximo mês. Bom Outubro para todos!  
 

 Cabe destacar que as pesquisas para o levantamento das informações aqui presentes foram 

realizadas no período de 31/08 a 30/09. Sendo assim, quaisquer informações vinculadas 

posteriormente aparecerão na próxima edição.  

 
  

Aguardamos sua colaboração para a próxima edição! Até lá! 

 

Mauro Bertotti (Chefe de Departamento) 
Mariana Romano (Estagiária do DQF) 
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Aparições na Mídia/Notícias 

(Para ver o artigo na íntegra, clique no link) 

 

 

 No dia 31/08, 27 alunos do Ensino Médio da Nova Escola de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, foram recepcionados pelo Prof. Dr. Henrique Eisi Toma, além disso, os alunos 

vieram para o Instituto participar de palestras, demonstrações e visitar o Laboratório de 

Nanotecnologia.  

 

 No dia 19/09, 28 alunos do Colégio Waldorf-Micael de são Paulo, juntos com a Profa. 

Paula P. Brotero visitaram os laboratórios dos Prof. Dr. Omar Abou El Seoud e do  Prof. Dr. 

Josef Wilhelm Baader para realizar a parte experimental de um projeto sobre obtenção e 

análise de biosiesel. 

 

 

 No dia 22/09, o Prof. Dr. Henrique Eisi Toma ministrou duas palestras na Escola 

Politécnica, no Departamento de Engenharia de Minas, com o tema "Magnetoforese e 

nanohidrometalurgia magnética". 
 

 

 Homenagem ao Prof. Dr. Mauro Bertotti no 18° Encontro Nacional de Química Analítica, 

como forma de reconhecimento por sua dedicação e contribuição à pesquisa e ensino em 

Química Analítica da Divisão de Química Analítica da SBQ 
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Artigos 
 

(Para ver o artigo na íntegra, clique no link) 
 

(Alguns artigos não possuem link, por estarem em revistas apenas impressas) 
 

(Os dados encontram-se por ordem alfabética, incluindo os casos onde há mais de um docente 
como autor) 

 
 

 Prof. Dr. Ataualpa Albert Carmo Braga: 
DFT exploration of mechanistic pathways of anaza-Morita–Baylis–Hillman reaction 

Theoretical Chemistry Accounts, volume 135. 
 
 

 Profa. Dra. Ana Maria da Costa Ferreira e Prof. Dr. Koiti Araki: 
Design, syntheses, characterization, and cytotoxicity studies of novel heterobinuclear 

oxindolimine copper(II)-platinum(II) complexes 
Journal of Inorganic Biochemistry 

 
 

 Profa. Dra. Denise Freitas Siqueira Petri e Prof. Dr. Pedro Vitoriano de Oliveira: 
Evaluation of calcium alginate beads for Ce, La and Nd preconcentration from groundwater 

prior to ICP OES analysis 
Talanta, volume 161, pgs. 707 - 712. 

 
 

 
 Prof. Dr. Fernando Rei Ornellas, Prof. Dr. Leandro Helgueira da Andrade, Prof. D. 
Pedro Henrique Cury Camargo e Prof. Dr. Rômulo Augusto Ando: 

Plasmonic Nanorattles as Next-Generation Catalysts for Surface Plasmon Resonance-
Mediated Oxidations Promoted by Activated Oxygen 

Angewandte Chemie-International Edition, volume 55, pgs. 7111 - 7115. 
 
 

 Prof. Dr. Hermi Felinto de Brito, Prof. Dr. Jivaldo do Rosário Matos, Prof. Dr. Lucas 
Carvalho Veloso Rodrigues: 

Luminescence investigation of Dy2O2S and Dy2O2SO4 obtained by thermal decomposition 
of sulfate hydrate 

Journal Of Rare Earths, volume 34, pgs. 814 - 819. 
 
 

 Prof. Dr. Josef Wilhelm Baader: 
Chemiexcitation Efficiency of Intermolecular Electron-transfer Catalyzed Peroxide 

Decomposition Shows Low Sensitivity to Solvent-cavity Effects 
Photochemistry and Photobiology, volume 92, pgs. 537 - 545. 

 
 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00214-016-1946-1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013416302252
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013416302252
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003991401630697X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003991401630697X
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201601740/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201601740/full
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072116600996
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072116600996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27144784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27144784


 
 

5 

 
 
 

 Prof. Dr. Koiti Araki e Prof. Dr. Mauro Bertotti: 
Development of a tetraphenylporphyrin cobalt (II) Modified glassy carbon electrode to 

monitor oxygen consumption in biological samples 
Journal of Electroanalytical Chemistry, volume 775, pgs. 72 - 76. 

 
 

 Profa. Dra. Liane Márcia Rossi: 
Selective oxidation of glucose to glucuronic acid by cesium-promoted gold nanoparticle catalyst 

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, volume 422, pgs. 35 - 42. 
 
 

 Prof. Dr. Lucas Colucci Ducati: 
NMR spin–spin coupling constants: bond angle dependence of the sign and magnitude of the 

vicinal 3JHF coupling 
Physical Chemistry Chemical Physics, volume 18, pgs. 24119 - 24128. 

 
 

 Prof. Dr. Mauro Carlos Costa Ribeiro: 
Structure of cyano-anion ionic liquids: X-ray scattering and simulations 

The Journal of Chemical Physics, volume 154. 
 
 

 Prof. Dr. Pedro Henrique Cury Camargo: 
Facile Synthesis of Sub-20 nm Silver Nanowires through a Bromide-Mediated Polyol Method 

ACS Nano, volume 10, pgs. 7892 - 7900. 
 
 

 Profa. Dra. Pérola de Castro Vasconcellos: 
Physicochemical characterization of winter PM10 aerosol impacted by sugarcane burning 

from São Paulo city, Brazil 
 Atmospheric Environment.  
 
 

 Prof. Dr. Rômulo Augusto Ando: 
Tailoring the properties of acetate-based ionic liquids using the tricyanomethanide anion 

Physical Chemistry Chemical Physics, volume 18, pgs. 23285 - 23295. 
 

 
 Profa. Dra. Silvia Helena Pires Serrano: 

Insights toward the Electrochemical Behavior of Hematin Using a Hematin Modified Glassy 
Carbon Electrode 

Journal of the Electrochemical Society, volume 163, pgs. 178 - 185. 
 

 Profa. Dra. Susana Inês Córdoba de Torresi: 
Three-dimensional graphene/carbon nanotubes hybrid composites for exploring interaction 

between glucose oxidase and carbon based electrodes 
Journal of Electroanalytical Chemistry, volume 775, pgs. 235 - 242. 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157266571630251X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157266571630251X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1381116916300425
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cp/c6cp04853f#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cp/c6cp04853f#!divAbstract
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/145/2/10.1063/1.4955186
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b03806
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016307543
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016307543
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/CP/C6CP04651G#!divAbstract
http://jes.ecsdl.org/content/163/10/G178.short
http://jes.ecsdl.org/content/163/10/G178.short
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572665716302909
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572665716302909
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Defesas de Teses e Dissertações 

 

 Ocorreu em 02/09, sob a orientação do Prof. Dr. Pedro Vitoriano de Oliveira, a defesa de 

dissertação de mestrado profissional do aluno Bruno Menezes Siqueira, com o tema: 

 “Acoplamento das técnicas HPLC-ICP OES para separação e identificação de 

metaloproteínas em castanhas de caju". 

 

 Ocorreu em 09/09, sob a orientação do Prof. Dr. Pedro Henrique Cury Camargo, a 

defesa de tese de doutorado da aluna Alexandra Macedo Wendler, com o tema: 

 “Nanoestruturas bimetálicas e ocas: controlando forma, composição e estrutura para 

aplicações em catálise". 

 

 Ocorreu em 13/09, sob a orientação do Prof. Dr. Jivaldo do Rosário Matos, a defesa de 

tese de doutorado do aluno Rodrigo Vieira Rodrigues, com o tema: 

 “Síntese, caracterização termoanalítica e estudo da fotoluminescência dos oxisulfetos e 

oxisulfatos de Terras Raras obtidos a partir de sulfatos e sulfonatos". 

 
 

 Ocorreu em 27/09, sob a orientação da Profa. Dra. Carmen Fernandez, a defesa de tese 

de doutorado, Programa de Pós-Graduação Interunidades, da aluna Janaína Farias de 

Ornellas, com o tema: 

 “Os conteúdos de ensino prescritos nas disciplinas integradoras de alguns cursos de 

licenciatura em química". 

 

 

 

 Ocorreu em 29/09, sob a orientação do Prof. Dr. Jorge Cesar Masini, a defesa de tese 

de doutorado do aluno Fernando Henrique do Nascimento, com o tema: 

 “Desenvolvimento de métodos de análise por injeção sequencial com detecção 

eletroquímica para a aplicação em estudos de interação de Hg(II), As(III) e Se(IV) com 

ligantes heterogêneos de ocorrência natural". 
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Livros/Capítulos 

 

 

 O Prof. Dr. Thiago Regis Longo César da Paixão foi autor de um capítulo do livro 

"Medical Biosensors for Point of Care (POC) Applications", da Editora Woodhead Publishing, 

com o título: 

 “Point of care (POC) medical biosensors for cancer detection". 

 

 

 O Prof. Dr. Henrique Eisi Toma foi autor de um livro publicado pela Editora Blucher, com 

o título: 

 “Nanotecnologia Experimental". 

 

 

 
 

 

Projetos Aprovados 

 

 

 Aprovado o projeto FAPESP sob a responsabilidade do Prof. Dr. Omar Abou El Seoud, 

sob o título: 

"Solvatação em misturas binárias de líquidos iônicos-solventes moleculares: efeitos da 
composição das misturas, da temperatura e aplicação na dissolução de celulose". 

 


