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Prezado Professor, 

 

Venho, por meio desta, apresentar para análise o Projeto de Pesquisa intitulado “Obtenção 

e caracterização de biorevestimentos de poliuretano baseados em lignina e óleos vegetais” e o 

Plano de Trabalho para o período de 2023 a 2025, a serem encaminhados posteriormente ao 

CPPD, para solicitação de alteração de regime de trabalho de 20 horas para Dedicação Exclusiva. 

Comecei a dar aulas na UFMG em 2010, em regime de 20 horas e continuei por 3 anos 

trabalhando simultaneamente na Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Belo 

Horizonte, como engenheira na área de licenciamento de indústrias. Desde então, minha 

dedicação ao curso de Química Tecnológica tem aumentado cada vez mais, com a criação de 

disciplinas, eventos específicos do curso, visitas técnicas, participação constante no colegiado do 

curso e em projetos de pesquisa e extensão.  

Participo ativamente do núcleo de professoras da Química Tecnológica, criando ações que 

visam estruturar e suprir as demandas do curso de Bacharelado em Química Tecnológica. Além da 

disciplina de Operações Unitárias B que é obrigatória, 6 disciplinas da área foram implementadas 

e/ou modificadas para serem oferecidas aos alunos do curso como optativas. Algumas destas 

disciplinas são importantes para a empregabilidade dos alunos, seja preparando-os para concursos 

em que competem com outros profissionais ou para trabalharem em diferentes indústrias.  

Tenho atuado junto ao Colegiado de Graduação desde a minha entrada na UFMG, como 

titular ou suplente, enfocando as necessidades dos alunos e do curso Química Tecnológica. No 

ano de 2019 iniciei a participação na Comissão de Estágios, na equipe de captação, realizando um 

trabalho que visa conhecer e criar maior interação entre o curso de Química e as empresas.  

Em novembro de 2018 organizei, juntamente com a professora Camila Corgozinho, o 

evento: 2º Workshop de Química Tecnológica, no qual diferentes temas como energia, meio 

ambiente, área farmacêutica, indústria 4.0, entre outros foram abordados. A criação desse evento 

teve como objetivo trazer assuntos relevantes e atuais da área de Química, novidades do mercado 

de trabalho e, principalmente, criar na comunidade do Departamento de Química um perfil próprio 

para o curso de Química Tecnológica.  



 

No ano de 2021, juntamente com as professoras da Química Tecnológica, pleiteamos um 

projeto PALEG - Programa de Apoio a Projetos Estruturantes de Laboratórios para Ensino e o 

Departamento de Química foi agraciado com uma verba suficiente para iniciar um laboratório 

próprio para o curso. A criação do laboratório de Operações Unitárias que será importante para a 

implementação de novas disciplinas e novos trabalhos de pesquisa. A maior parte dos 

equipamentos já chegaram ao Departamento de Química e logo serão instalados.  

O Departamento de Química vem planejando a implantação de projetos de escalonamento 

de produtos desenvolvidos por todos os professores, para que ocorram em uma escala superior à 

bancada de laboratório e possam chegar ao mercado. Acredito que eu possa contribuir no 

desenvolvimento desse projeto, tendo em vista a minha formação em Engenharia Química, a 

afinidade do projeto com a Química Tecnológica e pela aplicação prática dos trabalhos de pesquisa 

que venho realizando. 

Neste período, minha dedicação à pesquisa tem aumentado gradativamente, sendo que de 

2014 a 2016 trabalhei no Projeto Bio Materials for Airplane Interior Parts entre a Boeing e UFMG 

como pesquisadora e orientei 4 estagiários. Também recebi 3 alunos de universidades holandesas 

para estágio em pesquisa na área de biopolímeros no projeto Living Lab Biobased Economy entre 

Brasil e Holanda desde 2015.  

Atualmente, participo do Projeto PRH 1.1 - Projeto de formação de recursos humanos na 

área de combustíveis, biocombustíveis e biomateriais financiado pela Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como 

orientadora. É um grande projeto de extensão do qual participo orientando dois alunos de iniciação 

científica bolsistas, sendo que um deles defendeu no último mês um trabalho de conclusão de 

curso que gerou uma Notificação de Invenção na área de biorevestimentos.  

Nos últimos anos venho desenvolvendo trabalhos de extensão na área de tratamentos 

termoquímicos com o Departamento de Engenharia Química da Escola de Engenharia Química da 

UFMG com orientação de alunos, envolvendo a comunidade externa, como associação de 

catadores, empresas e outras instituições de ensino. Até o momento participo dos seguintes 

Projetos: 

1. "Enfrentamento dos impactos da pandemia de COVID -19 proposta de geração de renda 

para uma associação de catadores por meio de tratamento termoquímico de resíduos sólidos em 

Mariana." 

2. "Tratamentos termoquímicos de resíduos urbanos visando a geração de produtos com 

maior valor agregado."  



 

Esses projetos, juntamente com orientações de conclusão de curso, tem produzido 

participações em congressos, além da própria formação dos alunos. Em anexo encontra-se a 

relação dos Trabalhos de Conclusão de Curso de 13 alunos do Departamento de Química, sendo e 

dos 3 estágios de pesquisa no projeto com a Holanda. Atualmente estou coorientando um aluno de 

mestrado na engenharia química.  

Sou membro da ABPOL  - Associação Brasileira de Polímeros e ABPOL Minas participando 

frequentemente dos eventos regionais e nacionais da Associação, através do envio de trabalhos, 

como parecerista e avaliador de apresentações.  

Minha atuação no Departamento de Química tem mesclado o ensino, a extensão e a 

pesquisa e espero, com a mudança de regime, investir fortemente no desenvolvimento de 

biomateriais, polímeros baseados em biomassa e em especial, biorrevestimentos no Departamento 

de Química. Hoje, acredito ser o momento propício por ter recebido um Laboratório de Pesquisa.  

Vários professores em nosso Departamento atuam na área de Química Tecnológica, no 

entanto, entendo ser bastante relevante termos professores com Dedicação Exclusiva 

comprometidos exclusivamente com a área de Química Tecnológica, ampliando-a, consolidando-a 

e garantindo sua adequação ao mercado e à demanda dos alunos.  

Diante do exposto, gostaria de solicitar que seja analisada a documentação em anexo e, se 

pertinente, que seja dado encaminhamento ao meu pedido de alteração de regime de 20 horas 

para o de Dedicação Exclusiva. 

 

Agradeço desde já e coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Renata Costa Silva Araújo 



 

ANEXO 

Tabela 1: Trabalhos de Conclusão de Curso orientados desde de agosto de 2010. 

Título do Trabalho Aluno Ano 

Obtenção de biorrevestimentos de poliuretano baseados em bio-óleo 

de Eucalyptus modificado 
Ítalo Marques da Costa 2022 

1 -Estudo da resistência a queima de espumas de poliuretano 

baseadas em óleo de algodão modificado 
Jéssika Thayanne da Silva 2020 

2 - Estudo da modificação de óleos de algodão e novo e residual 

visando seu uso na síntese de revestimentos de poliuretano 
Janine Balmant Neiva 2019 

3 - Desenvolvimento de espumas de biopoliuretano obtidas a partir da 

liquefação do endocarpo da macaúba 
Luiz Felipe Vieira Amora 2019 

4 - Estudo da modificação por transesterificação e epoxidação do óleo 

vegetal residual visando o uso como biolubrificante 
Yasmim Ávila de Sá 2017 

5 - Influência de aditivo antiozonante na variação do comportamento 

térmico e mecânico de elastômero após exposição ao ozônio 
Lérida Emanuelle da Silva 2017 

6 - Síntese de poliuretanos a partir de poliol à base de lignina de licor 

preto e glicerol 

Gabriela Aparecida Castro 

Romão 
2015 

7 - Influência do H2S na corrosão localizada em ligas de aço inoxidável 

martensítico ferrítico 

Pedro Henrique Barbosa de 

Oliveira Nogueira 

2015 

 

8 - Produção mais limpa em uma indústria de panificação Flavia Fernandes de Souza 2014 

9 - Projeto de uma indústria de tintas Ronaldo Lacerda Franco 2014 

10 - A remoção de enxofre do óleo diesel por hidrotratamento Filipe de Carvalho Reis 2013 

11 - Estudo do Processo de Tratamento e Qualidade da Água para 

Geração de Vapor em uma Unidade Termelétrica a Gás Natural 

Cristiano Augusto de Andrade 

Penna 
2013 

12 - Síntese e Caracterização de Compósitos Baseados em 

Poliuretano e Resíduo da Produção do Biodiesel da Macaúba 
Laiana Rafaela de Souza 2012 

 

Tabela 2: Estágios orientados no projeto Living Lab Biobased Economy 

Título do Trabalho Aluno / Universidade Ano 

1 -. Biobased polyurethane coatings synthesized from biomass residue 

Lucius Robertus Maria 

Stienissen / Avans University 

of Applied Sciences 

2020 

2 - Production and characterization of biobased polyurethane coatings 

with the use of macaúba biomass residue from biodiesel production. 

Rick van Eijk / 

HZ University of Applied 

Sciences 

2018 

3 - Production and characterization of biobased polyurethane and 

biocomposites using wastes of biofuel production. 

Hugo Mermet / 

HZ University of Applied 

Sciences 

2016 

 

 

 


