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Pergunta nº: 1223/Question nº: 1223 

 
Título: /Title: Centros de pesquisas em papel e celulose 

 

    Por: / By:  Aline Merlini  

 
E-mail: alinemerlini@irani.com.br  

 

Questão: /Question: 

 
Boa tarde Celso -  tudo bem com você? 

Não sei se você lembra de mim, mas, nos conhecemos em Minas Gerais 

no congresso internacional sobre licor preto. Trabalho na Celulose Irani 

na área de Pesquisa e Desenvolvimento, uma área nova que ainda esta 
começando. 

Bom, acho que já comentei alguma coisa com você naquele período. Eu 

iniciei o mestrado este ano, e pretendo realizar a tese na área de papel 

e celulose. Estou interessada em fazer parte da pesquisa no exterior, 
em algum centro de pesquisa em papel e celulose, para adquirir mais 

experiência na área. Gostaria de saber se você poderia me indicar os 
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melhores centros de pesquisa na área ou laboratórios de universidade. 

Eu só conheço a VTT, mas, gostaria de mais opções. 

Pretendo iniciar o contato com estes centros para verificar a 

possibilidade de eu estar realizando algum trabalho em parceria. Eu 
estou cursando o mestrado em Engenharia Química na UFSC e teria 

apoio do curso para a parceria. 

Desde já agradeço a atenção, qualquer dúvida estou a disposição. 

Abraços 
Aline 

_________________________________________________ 

 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Boa tarde Aline - qual seu idioma preferido para essa atividade no 
exterior? 

Há bons espaços até mesmo em Portugal, México e Espanha em função 

de idiomas afins – porém a rotas mais usuais são para academias e 

institutos no Canadá, USA, Suécia, França, Finlândia, Japão, Austrália. 

Prefere centros universitários ou privados/públicos tipo IPT, CIENTEC, 
etc? 

Qual seu tema de pesquisa? 

Um abraço 

Celso 
__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

 
Por: / By:  Aline Merlini  

 
E-mail: alinemerlini@irani.com.br  

 
Oi Celso. 

Tenho preferencia para locais onde  possa praticar o inglês. Pensei entre 

Canadá, USA ou Finlândia. Não tenho preferencia por Centros Públicos 

ou Privados, mas acredito que os centros universitários estejam mais 
abertos/receptivos a parcerias. Mas de qualquer forma, quanto mais 

opções melhor. 

O tema ainda não foi definido, estou com uma listagem de temas e vou 

sentar com o meu orientado para definir. Posso informá-lo assim que 

definido. 
Agradeço de coração a atenção. 

mailto:valmor_dreher@hotmail.com
mailto:valmor_dreher@hotmail.com
mailto:valmor_dreher@hotmail.com
mailto:valmor_dreher@hotmail.com


Abraços 

Aline 

__________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Olá Aline - voltando ao tema "Onde estudar celulose e papel no 

exterior?” - temos algumas dentre as seguintes opções: 
  

    1. USA 

  

- State University of New York – College of Environmental Science and 
Forestry: http://www.esf.edu   

  

- Georgia Tech Institute – Institute of Paper Science and Engineering: 

http://ipst.gatech.edu/  
  

- University of Alabama at Auburn: 

http://www.eng.auburn.edu/research/centers/ac-pabe/  

  

- University of Washington in Seattle: 
http://depts.washington.edu/wppf/  

  

   2. Canada 

  
- FPInnovations: http://www.fpinnovations.ca/Pages/home.aspx   

  

- Paprican: http://www.paprican.ca/  

  
- University of British Columbia: http://www.ppc.ubc.ca/  

  

-  University of Toronto: 

http://www.engineering.utoronto.ca/About/Engineering_in_the_News/P

ulp_and_Paper_Centre_Celebrates_25_Years_of_Industry_Partnership.h
tm  

  

   3. Finlândia 

  
  

-  VTT – Technological Center of Finland: 

http://www.vtt.fi/service/forest_industry.jsp  

  
-  Aalto University: http://chem.aalto.fi/en/about   e  

http://www.aalto.fi/en/  
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-  Lappeeranta University of Technology: 

http://www.lut.fi/web/en/research/lut-graduate-school  

  
- Abo University: http://www.abo.fi/institution/en/kt  e 

https://www.youtube.com/watch?v=r5xMc8NwB0A   

  

    4. Suécia 
  

- Chalmers University of Technology: 

http://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx  

  
- Innventia: http://www.innventia.com/en/  

  

   5. Australia 

  
- Monash University: 

http://www.eng.monash.edu.au/chemical/research/centres/appi/   

  

- University of Tasmania: http://www.utas.edu.au/    

  
---------- 

Outras informações em: 

http://www.tappi.org/paperu/grow_up/schools.htm  

  
Boa sorte em sua seleção. 

Celso Foelkel 

 

__________________________________________________ 
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