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RELATÓRIO DE ATIVIDADES	
	
	
	

1 –	DADOS	CADASTRAIS	
	

1.1 Nome	do	Beneficiário	
Fellipe	Freire	Santos	de	Farias	

1.2 CPF	/	Passaporte	
069.331.034-04	/	GA887556	

1.3	Instituição	
UFSM	

1.4	Programa	CAPES/	nº	do	AUXPE	
GERAL	

1.5	Projeto	
GERAL	

1.6	Coordenador	Projeto	
PAULO	RENATO	SCHNEIDER	

1.7	Programa	de	Pós-Graduação	
Química	

	

2 –	BENEFÍCIO	
	

2.1	Modalidade	
	
	(	X	)	Bolsa	CAPACITAÇÃO	EM	CURSOS	DE	CURTA	DURAÇÃO	
	
2.2	Instituição	de	Destino	(nome	da	instituição	e	nome	do	
centro/instituto/departamento/grupo	de	pesquisa)	
Universidade	de	Bonn	/	Departamento	de	Química	/	
Instituto	de	Química	Inorgânica	

2.3	Período	da	Atividade	
2.3.1	Início	
01/02/2020	

2.3.2	Término	
29/02/2020	

	

3	–	RECURSOS	RECEBIDOS	(R$)	
	

3.1	Auxílio-deslocamento	 PAGAS	PELA	CAPES	

3.2	Auxílio-instalação	 €	1.300,00	

3.3	Seguro-saúde	 €	90,00	

3.4	Adicional-localidade	 -	

3.5	Mensalidade	 €	1.300,00	
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4	–	DESCRIÇÃO	DAS	ATIVIDADES	
	

4.1	Objetivos	da	missão:	(estabelecer	correlação	com	os	objetivos	do	projeto)	

	

O	 objetivo	 principal	 da	missão	 era	 obter	 o	 know-how	 nas	 três	 etapas	 fundamentais	 (coleta	 de	 dados,	 solução	 e	

refinamento)	da	caracterização	de	estruturas	cristalinas	geminadas	(twin	crystals),	por	métodos	de	difração	de	raios	

X	 em	 monocristal.	 Com	 o	 intuito	 de	 trazer	 esse	 conhecimento	 para	 os	 docentes	 e	 demais	 discentes	 do	 grupo	

NUQUIMHE,	 e	 ao	 PPGQ	 da	 UFSM.	 Além	 de	 estabelecer	 e	 desenvolver	 técnicas	 de	 determinação	 de	 estruturas	

cristalinas,	com	amplo	interesse	para	estudo	na	área	de	engenharia	de	cristais	e	ciência	dos	materiais.	

A	proposta	estava	em	acordo	com	o	subprojeto	2	–	nanomaterias	e	química	de	sistemas	supramoleculares,	que	dentre	

seus	objetivos	busca	realizar	um	o	estudo	sistematizado	de	estruturas	na	fase	cristalina,	e	corrobora	com	questões	

levantadas,	tais	quais:	“como	e	por	que	a	matéria	se	torna	complexa?”	ou	“qual	o	caminho	percorrido	pela	molécula	

até	 chegar	 a	 entidades	 de	 mais	 alta	 complexidade?”.	 Cristais	 geminados	 são	 sistemas	 que	 abrem	 perspectivas	

inovadoras	 com	 abordagens	 complexa	 dos	 sistemas	 supramoleculares,	 na	 busca	 de	 respostas	 para	 as	 perguntas	

mencionadas	anteriormente.	

	

4.2	Atividades	Realizadas:	(listar	atividades)	

	

Revisão	da	literatura	sobre	cristais	geminados.	

Utilização	dos	difratômetros	de	raios	X	para	identificação	e	coleta	de	dados	de	cristais	geminados.		

Aperfeiçoar	a	solução	e	o	refinamento	de	estruturas		

Obtenção	do	know-how	de	refinamento	de	estruturas	geminadas.	

Obtenção	de	uma	introdução	sobre	cristais	orgânicos	quirais.		

Revisão	da	literatura	sobre	a	obtenção	de	cristais	adequados,	por	diferentes	técnicas	de	cristalização,	para	serem	

submetidos	a	experimentos	de	difração	de	raios	X	em	monocristal.	

Discussão	com	o	grupo	de	pesquisa	alemão,	por	meio	de	trocas	científico-culturais,	 sobre	a	obtenção	de	cristais	

adequados	para	experimentos	de	difração.	

Revisão	da	literatura	sobre	o	refinamento	de	estruturas.	

Atualização	dos	softwares	utilizados	nas	três	etapas	fundamentais.	

Busca	de	novas	ferramentas	e	técnicas	de	refinamento	de	estruturas,	como	também	busca	de	maneiras	atualizadas	

de	reduzir	a	gravidade	dos	erros	gerados	e	aperfeiçoamento	da	qualidade	dos	dados	obtidos.	

Escrita	de	um	manual	de	instruções	de	como	proceder	com	cristais	geminados,	detalhando	desde	a	coleta	de	dados	

até	a	tratativa	de	dados	para	publicações	científicas.	

	

	

	



4.3 Resultados e/ou Impactos:

A curto prazo, O CurSO nO eXte「ior cont「ibuiu positivamente para a forma髄o acad合mica direta do candidato

envoIvido e dos respectivos colegas do grupo ao qua! ele est計nserido. atingindo assim as esfe「as dos docentes e

discentes, da p6s-gradua弟o e graduac釜o. A Iongo prazo, quando o know-ho機′ SObre a forma como Iidamos com

c「istais geminados fo「 estabelecido no g「upo, Se SOmari de manei「a efedva pa「a as futu「as gerac6es formadas peia

UFSM.

A possib溝dade para amplia「a rede de pesqui§a tamb6m foi favo「ecida, O intercambio de ideias e de pessoas ja foi

iniciado com a miss害0 (CAPES - P而t汗eaIizada pelo professo「 Manf「edo H6mer, ent「e OS dias 17 e 31 de julho de

2019, Onde foi tratado sob「e o assunto de intercambios, tantO do Brasii-Alemanha quanto Alemanha-B「asiI・ Esse

Cu「SO 「efo「sou essa problem細ca, abrindo po巾as agora e no futu「o.

A ap「endizagem de novas t6cnicas e novas manei「as de lida「 com dados o「iundos de dif「a弟o de raios X ampiiou

quaIitativamente e quantitativamente a possib描dade de divulgac§o de 「es亜ados, P「OmOVendo assim um

COnhecimento importante para visa「 artigos de alto fator de impacto.

No BrasiL esse aprendizado 6 de extraordin計ia relevancia, §Obretudo no ambito da UFSM. A UFSM vem se

estabe!ecendo no campo da engenha「ia de cristais como uma promisso「a fonte de conhecimentos, ent請somando

experichcias dessa natu「eza forta!ecem e ag臨am ainda mais o辞vce dessa matさ「ia emergente. A relevancia de se

concentrar nesses tipos de estudos se baseia no fato de que um grande n心me「o de respostas sobre as propriedades

POde residi「 no nive! de organiza詩0 do c「istal.

O desjgn das prop「iedades desejadas, que POdem fornece「 ap置icac5es inte「essantes, reque「 tamb6m uma melho「

COmPreenSあno estado s61ido cristalino, O que POde p「omove「 uma ascens岩o no desenvoIvimento tecno書6gico, COm

a obtencao de novos materiais e patentes. Essa proposta atende as no「mativas 6ticas nacionais e inte「nacionais, e

POSSui ader台ncia e reIevancia as di「et「izes do Prqjeto de lntemacionalizas50 da UFSM.

Santa Maria, 01 dejunho de 2020.
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ANEXOS	

Capa	do	curso	realizado	
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Seminário	apresentado	ao	grupo	de	pesquisa	alemão,	mostrando	o	estado	da	arte	da	engenharia	de	cristais	no	NUQUIMHE	

–	UFSM.	
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APÊNDICE	TÉCNICO	

Além	do	curso	teórico,	aulas	práticas	nos	equipamentos	foram	realizadas.	Ferramentas	como	goniômetros	e	microscópicos	

foram	avaliados.	Os	seminários	do	grupo	de	pesquisa	alemão	também	foram	registrados	e	acompanhados.		
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