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“Medalha Dr. Janusz Pawliszyn”
Químico de Ciências ULisboa premiado no Brasil
José Manuel Florêncio Nogueira, professor do Departamento de Química e Bioquímica (DQB)
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa), foi distinguido com a
“Medalha Dr. Janusz Pawliszyn”, durante o “IX Workshop em Avanços Recentes na Preparação
de Amostras (WARPA)”, ocorrido no Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, em
Goiânia, no Brasil.
O investigador do Centro de Química e Bioquímica (CQB) de Ciências ULisboa trabalha no
desenvolvimento de métodos analíticos modernos, alternativos aos convencionais para análise
vestigial de compostos prioritários e emergentes em diversos tipos de matrizes. Ultimamente
tem vindo a introduzir conceitos inovadores no sentido de tornar as técnicas de microextração
que desenvolve, prévias à análise cromatográfica, ainda mais abrangentes e práticas do
ponto de vista do utilizador, amigas do ambiente, com custos negligenciáveis e possibilidade
de serem usadas em rotina sem quaisquer investimentos adicionais à instrumentação analítica
convencional.
José Manuel Florêncio Nogueira detém diversas
patentes, mais de 130 artigos publicados em
revistas da especialidade e diversos capítulos
em livros internacionais tendo mais de 3.000
citações e índice-h: 34 (Web of Science),
representando Portugal na European Society
for Separation Science. O fundador do grupo
de Cromatografia da Sociedade Portuguesa
de Química tem participado em projetos
nacionais e internacionais de diversas áreas
científicas, liderando o grupo de Ciência e
Tecnologia de Separação do CQB de Ciências
ULisboa constituído por bolseiros, estagiários e
estudantes de graduação e pós-graduação.
O IX WARPA decorreu no dia 25 de outubro de
2017 e incluiu palestras, seminários e sessões de posters na área da Química Analítica, com
especial ênfase para os mais recentes desenvolvimentos no domínio da preparação de amostras.
Durante o fórum diversas empresas deste sector estiveram igualmente presentes.
A “Medalha Dr. Janusz Pawliszyn”, cientista reconhecido mundialmente na área da Química
Analítica, foi concedida pela primeira vez a Fernando Mauro Lanças, professor da Universidade
de São Paulo, durante o XVI Congresso Latino-Americano de Cromatografia, organizado
conjuntamente com o 9.º Encontro Nacional de Cromatografia e que teve lugar, em janeiro de
2016, no campus de Ciências ULisboa.
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