Meu nome é Juan Felipe González Alba, sou Colombiano, Engenheiro Químico da Universidad de Los
Andes (Bogotá-Colômbia), fiz estudos de mestrado durante o período março de 2010 a janeiro de 2012,
tendo como orientadora à Prof. Dra. Valdinete Lins da Silva, onde estudamos diferentes materiais
obtidos a partir da cana de açúcar para adsorver fenol em solução aquosa.
Se me perguntarem hoje como a minha experiência no DQF, posso responder, sem hesitar, que foi uma
ótima vivência na minha vida, foram dois anos de muito aprendizado, com um excelente corpo docente,
discente e administrativo, que sempre foram cálidos no tratamento e muito atenciosos comigo. Por isso,
permito-me acrescentar algumas linhas sobre cada um deles, a continuação:
Em relação ao corpo docente, além da altíssima preparação como professores, pesquisadores e
cientistas, o tratamento humano é de se destacar, permitindo que a distância entre estudante e
professor seja minimizada, refletindo-se em aulas amenas e pesquisas realizadas com ânimo, dinamismo
e compromisso. Até hoje, tenho contato com vários dos meus professores que tive na época do
mestrado. Dentro do corpo docente, tenho que destacar ao Professor Benício Barros, uma pessoa com a
que me identifiquei muito e aprendi muita coisa sobre a quimiometria, infelizmente, ele não pertence
mais ao plano no qual nos encontramos. Um aspeto importante a ressaltar é a variedade de pesquisas
que são desenvolvidas no Departamento, importante para que os novos estudantes de pós-graduação
tenham a oportunidade de participar de temas novos de pesquisa.
Meus colegas do mestrado, facilitaram muito a minha adaptação com as aulas, me acolheram muito
bem, o que permitiu aprender português rapidamente e perder a timidez. Não existem egoísmos
exagerados e existe um espírito de colaboração permanente.
E finalmente, o corpo administrativo e técnico, sempre estiveram presentes para o que pudesse
precisar. Me ajudaram muito e fizeram que a adaptação também fosse mais tranquila.
Foram quase dois anos de ótimas experiências pessoais, mas também de muito estudo e exigência, já
que o DQF-UFPE sempre pregou pela excelência e isto se vê refletido no conceito 6 da CAPES.
Depois de terminar meu mestrado no DQF, realizei estudos de Doutorado em Engenharia Química na
UFPE e posso garantir que o DQF foi uma ótima escola em princípios, exigência e dedicação para poder
realizar um ótimo papel como pesquisador, doutor e professor.
Atualmente, me desempenho como professor substituto no DQF-UFPE, tendo 3 anos de experiência
como professor universitário.
Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, fico à disposição.
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