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Ciência ecoa além 
das fronteiras

INICIAÇÃO CIENTÍFIC A

Estudante de Engenharia 
une intercâmbio e pesquisa 
e revela como tecnologias 
do amanhã podem ser 
desenvolvidas no âmbito 
científi co acadêmico

Laís Cerqueira Fernandes
Repórter

Nascido no interior de Minas Gerais, 
o estudante de Engenharia Elétrica 
da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF), Pristher Adelino Marques, 
estabeleceu seu foco já na adolescência: 
aproveitar o máximo de experiências 
para enriquecer sua vivência acadêmica. 
Persistente, o jovem de 24 anos diz que 
se dedicou, quando calouro, a aprender 
sobre o funcionamento e oportunidades 
que a Universidade oferecia. Resolveu 
unir as duas que mais encheram seus 
olhos: pesquisa e intercâmbio.
 

EXPANDINDO O 
CONHECIMENTO
Determinado a expandir o conhecimento 
não somente para fora da sala de aula, 
mas para além do país, no segundo 
semestre de 2013 ingressou na 
Universidade de Algarve, na cidade de 
Faro, em Portugal, pelo Programa de 
Intercâmbio Internacional de Graduação 
(PII-Grad), da Diretoria de Relações 

Internacionais da UFJF.
Em Algarve, aprofundou-se no ramo de 
sistemas de energia e controle. Atraído 
não só pela educação, mas também 
pela oportunidade de aprender em 
empresas estrangeiras, procurou estágio. 
“Insistiram comigo que seria difícil. 
Eu escutava o que eles tinham a dizer, 
mas não deixava aquilo me desanimar. 
Não podia deixar de aprender e colocar 
em prática o máximo que eu pudesse 
para trazer esse conhecimento de volta 
comigo para as pesquisas do meu país.”
 

COLABORAÇÃO 
MÚTUA
O estudante conseguiu vaga como 
voluntário na empresa Linergel e destaca 
como seu maior feito a instauração de 
um processo de avaliação de gasto de 
energia. “Nosso trabalho era analisar a 
opção mais vantajosa para o cliente, em 
qual ele economizaria mais, e até calcular 
o possível lucro caso empregasse os 

Biobanco é aprovado para 
acesso às informações 
genéticas humanas

Após a experiência internacional, Pristher Adelino Marques hoje atua no Laboratório de Eletrônica Orgânica da UFJF

serviços de uma determinada empresa 
de distribuição de energia. Aplicando 
tudo que tinha aprendido até ali e na 
UFJF, consegui calcular um sistema que 
diminuía em muito o tempo que levava 
para dar esse cálculo para os clientes. 
Tudo passou a ser resolvido em questão 
de minutos.”
Agora, munido desta experiência vivida 
na Linergel, Marques consegue examinar 
com novos olhos a pesquisa que auxilia a 
conduzir atualmente na UFJF, da mesma 
forma que seu conhecimento adquirido 
na Universidade o ancorou em sua expe-
riência internacional. Hoje, está inserido 
no Laboratório de Eletrônica Orgânica 
(LEO) da UFJF, ambiente que possibilita 
a Marques se dedicar aos estudos das 
chamadas células solares orgânicas e 
suas aplicações no campo da eletrônica. 
“É o futuro do futuro”, brinca o estudan-
te. Mas a brincadeira é séria: as tecno-
logias do amanhã já são desenvolvidas 
no âmbito científico-acadêmico. E, como 
a pesquisa, seu impacto desconhece 
fronteiras.
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