
Viçosa, 28 de novembro de 2022.

Ao Ilmo. Chefe do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais
Prof. Dr. Luiz Claudio Barbosa
Assunto: Redistribuição de cargo

Prezado senhor,

Meu nome é Renata Pereira Lopes Moreira e sou professora de Química Analítica 

da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Venho por meio deste ofício manifestar o meu 

interesse na redistribuição de meu cargo para integrar o quadro de professores de química 

analítica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O meu interesse se deve ao 

fato da UFMG ser uma referência  na área de minha atuação,  isto é,  Espectrometria  de 

Massas, e ao fato de minha família ser da região metropolitana. Sou professora da UFV 

desde fevereiro de 2013 e no próximo ano, fevereiro de 2023, serei promovida à Professora 

Associada II. Tenho excelente relacionamento interpessoal no Departamento de Química da 

UFV e grande apreço à instituição e,  portanto,  o meu pedido de redistribuição se deve 

apenas por aspectos particulares. 

Em  relação  à  minha  formação,  sou  licenciada  em  química  pela  UFMG,  com 

mestrado  e  doutorado  pela  mesma  instituição.  Vale  ressaltar  que  o  meu  doutorado  foi 

realizado  no  Laboratório  Nacional  Agropecuário  (LANAGRO)  do  Ministério  da 

Agricultura (MAPA) e um período sanduíche na Universidad de Almería, um Centro de 

Excelência agroalimentar em Almería, Espanha. Em 2020 realizei um pós-doutoramento na 

Université de Bordeaux, sob a supervisão do Prof. Dr. Didier Astruc, o qual se tornou um 

grande  parceiro  de  pesquisa.  O Professor  Didier  é  membro  da  Academia  Francesa  de 

Ciências e é um dos mais importantes químicos da atualidade.

Os meus trabalhos de pesquisa se encontram nas interfaces da química analítica e 

química ambiental,  porém, com interfaces nas outras áreas de química como inorgânica, 

físico-química  e  orgânica.  Tenho trabalhos  na  área  de  desenvolvimento  e  validação  de 

métodos analíticos,  caracterização de subprodutos de degradação por  Espectrometria  de 

Massas, síntese de nanomateriais, síntese de biocarvões por diferentes processos, síntese de 

carbon-dots,  catálise,  processos  oxidativos  avançados,  processos  redutivos  avançados, 

adsorção, entre outros.



Sou Bolsista em Produtividade em Pesquisa CNPq, PQ 2, atuando como consultora 

ad hoc. Na UFV sou coordenadora do Laboratório de Nanomateriais e Química Ambiental 

(LaNaQuA) desde 2013. Orientei 22 alunos de mestrado e 5 alunos de doutorado. Possuo 

62 artigos publicados, 2 capítulos de livro e 4 registros de patentes. Coordenei um projeto 

financiado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e 

outro  pela  FAPEMIG (Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais). 

Atualmente,  coordeno um projeto FAPEMIG APQ-01275-18 no valor de R$ 35.385,00, 

outro  em rede  RED-00144-22  no  valor  de  R$  1.390.840,00.  Recentemente,  tive  outro 

projeto em rede aprovado sob minha coordenação no CNPq no valor de R$ 700.000,00. 

Estes projetos em rede têm como tema produção de hidrogênio como combustível, um tema 

bastante importante na atualidade. Tenho parceria com empresas, sendo a mais importante a 

com  a  Vale  Ouro  Biotec  Ltda,  no  valor  de  R$500.000,00.  Participo  de  um  projeto 

internacional  “Structure  and  Functional  Regulation  of  Hybrid  Materials”  com  os 

Professores Didier Astruc e Prof. Dr. Manzhou Zhu, os quais participam dos projetos em 

redes coordenados por mim. Ademais participo de outros projetos em colaboração com 

outros professores da UFV e outras instituições.

Possuo uma rede ampla de colaboradores, incluindo professores da UFV, UFMG, 

UFES, UNIFEI, UFSJ, UFOP, UFVJM, CEFET-MG, além de colaborações internacionais, 

como Prof. Dr. Didier Astruc (Univesité de Bordeaux – França), Prof. Dr. Roberto Romero 

González  (Universidad  de  Almería  –  Espanha),  Prof.  Dra.  Antonia  Garrido  Frenich 

(Universidad de Almería – Espanha) e Prof. Dr. Manzhou Zhu (Anhui University - China).

Ministro aulas na graduação e pós-graduação, sendo bem avaliada pelos discentes. 

Além da  pós-graduação,  oriento  alunos  de  Iniciação  Científica  e  Estágios  Voluntários. 

Tenho trabalhado na captação de recursos para financiamento de bolsas de estudo, sendo 

que atualmente possuo duas bolsas de Iniciação Científica, uma bolsa de mestrado e uma de 

Pós-doutorado  financiadas  por  empresas.  O  link  de  meu  lattes  é: 

http://lattes.cnpq.br/2773378870906771.

Certa de vossa compreensão, agradeço.
Atenciosamente.

Renata Pereira Lopes Moreira
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