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Willian Coelho <williancoliveria@gmail.com> 11 de diciembre de 2017, 23:31
Para: anaflavia@iqm.unicamp.br

Cara Professoa Ana Flávia,

Sou Willian Oliveira, professor do setor de química inorgânica da UFMG. Há vários anos que venho acompanhando
seu trabalho na área de conversão de energia solar em elétrica. Esta é uma área que me desperta muitíssimo
interesse e que gostaria de investir no futuro. Neste aspecto gostaria de propor uma parceria, pois recentemente
recebi o Prêmio Capes de Teses em Quimica de 2017 e fui agraciado com uma bolsa de pós doc no Brasil. Seria
muito enriquecedor pra mim realizar esta pareceria e imagino que tenho muito a acrescentar para seu grupo de
pesquisa também.

Sou químico inorgânico de formação, atuando na área de magnetismo molecular, engenharia de cristais,
cristalografia (formado na parte de resolução de estruturas por difração por monocrisrais) e trabalhei muito com o
nióbio(V) em meu doutorado. No último ano venho focando minha pesquisa em compostos magnéticos puramente
orgânicos e altamente conjugados justamente pra empregados como pigmentos fotossensíveis. Desde 2014 alguns
artigos vêm mostrando que teoricamente são compostos com altíssimo potencial para conversão de luz em corrente
elétrica, pois o elétron desemparelhado do radical orgânico tem muita liberdade (DOI: 10.1021/jp5013736). Tenho
alguns destes compostos já sintetizados e gostaria de realizar estudos da real capacidade de fotoconversão destes
materiais e se possível de aplicá-los em protótipos de células solares.

Segue o link de meu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4399000315725154

Assim, fico no aguardo de sua resposta sobre se será possível que eu faça este estágio em seu grupo de pesquisa.

Atenciosamente 

Ana Flavia Nogueira <anaflavia@iqm.unicamp.br> 12 de diciembre de 2017, 1:36
Para: Willian Coelho <williancoliveria@gmail.com>

Olá William, td bem?

Sim, claro, você é muito bem vindo.
É um bom momento pois estou voltando de uma sabático em Stanford após um ano, com muitas ideias. Preciso de
gente boa!
Sobre o projeto, se você quiser trabalhar com uma pesquisa de impacto, com chances de publicação em periódicos
de impacto, eu sugiro dar uma pesquisada em células solares de perovskita. Nada impede de testar seus
compostos. Células solares de TiO2/corante já ficaram para trás. Podemos tentar as células orgânicas, dependendo
do seu material.

Volto ao Brasil no final de janeiro, você gostaria de começar quando? Sera 12 meses?

Abraço

Ana

Em Dec 11, 2017, à(s) 20:31, Willian Coelho <williancoliveria@gmail.com> escreveu:

Cara Professoa Ana Flávia,

Sou Willian Oliveira, professor do setor de química inorgânica da UFMG. Há vários anos que venho
acompanhando seu trabalho na área de conversão de energia solar em elétrica. Esta é uma área que
me desperta muitíssimo interesse e que gostaria de investir no futuro. Neste aspecto gostaria de
propor uma parceria, pois recentemente recebi o Prêmio Capes de Teses em Quimica de 2017 e fui
agraciado com uma bolsa de pós doc no Brasil. Seria muito enriquecedor pra mim realizar esta
pareceria e imagino que tenho muito a acrescentar para seu grupo de pesquisa também.

http://lattes.cnpq.br/4399000315725154
mailto:williancoliveria@gmail.com
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Sou químico inorgânico de formação, atuando na área de magnetismo molecular, engenharia de
cristais, cristalografia (formado na parte de resolução de estruturas por difração por monocrisrais) e
trabalhei muito com o nióbio(V) em meu doutorado. No último ano venho focando minha pesquisa em
compostos magnéticos puramente orgânicos  e altamente conjugados justamente pra empregados
como pigmentos fotossensíveis. Desde 2014 alguns artigos vêm mostrando que teoricamente são
compostos com altíssimo potencial para conversão de luz em corrente elétrica, pois o elétron
desemparelhado do radical orgânico tem muita liberdade (DOI: 10.1021/jp5013736). Tenho alguns destes
compostos já sintetizados e gostaria de realizar estudos da real capacidade de fotoconversão destes
materiais e se possível de aplicá-los em protótipos de células solares.

Segue o link de meu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4399000315725154

Ass im, fico no aguardo de sua resposta sobre se será possível que eu faça este estágio em seu grupo
de pesquisa.

Atenciosamente 
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Willian Coelho <williancoliveria@gmail.com> 12 de diciembre de 2017, 8:07
Para: Ana Flavia Nogueira <anaflavia@iqm.unicamp.br>

Olá Ana Flávia,

Obrigado pela resposta tão rápida e o timming de seu retorno e minha chegada foram quase cronometrados.

Aceito as suas recomendações de projeto. Sou leigo na área e gostaria de aprender mesmo, pois tenho muito
interesse.
Assim um projeto que envolva trabalhar tanto com as peroviskitas quanto com os TiO2/corante seria muito bom!

Sobre o início do pos-doc, eu estou com bancas de mestrado marcadas para final de fevereiro e ainda preciso da
liberação 
pela UFMG, portanto minha intenção seria começar no início de março e ficar 12 meses.

Assim que o pessoal da CAPES liberar meu acesso ao sistema eu entro em contato de novo para planejarmos um
projeto
interessante. Como dito anteriormente, toda recomendação será bem vinda, pois realmente gostaria de publicações
de 
alto impacto e como você disse que está voltando om muitas idéias serão ótimas recomendações de projeto.

Até mais e bom retorno ao Brasil!

---------------------------------------------------------------- 
Willian Xerxes Coelho Oliveira
Professor Adjunto - Química Inorgânica
Departamento de Química - ICEx 
Universidade Federal de Minas Gerais

[El texto citado está oculto]

http://lattes.cnpq.br/4399000315725154

