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Prêmio SBQ de Inovação para 
Oswaldo Luiz Alves 

 
27/05/2008  
 
Agência FAPESP – Oswaldo Luiz Alves, professor 
do Instituto de Química (IQ) da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), foi o escolhido 
pela Sociedade Brasileira de Química (SBQ) para 
receber o Prêmio SBQ de Inovação Fernando 
Galembeck.  

A solenidade de entrega do prêmio será realizada nesta terça-feira (27/5), às 
20h15, na 31ª Reunião Anual da SBQ, em Águas de Lindóia. O nome do prêmio 
é uma homenagem a Galembeck, também professor da Unicamp, que foi seu 
primeiro ganhador.  

Segundo a SBQ, a proposta é reconhecer a competência e a capacidade 
inovadora dos contemplados, além de reconhecer a sua atuação na ciência e 
tecnologia nacionais. Não se trata de uma honraria anual. A concessão ocorre 
sempre que a SBQ pretende chamar a atenção para um desenvolvimento do 
setor químico feito com a participação de seus sócios.  

Alves é coordenador científico do Laboratório de Química do Estado Sólido 
(LQES), um dos principais locais de pesquisa na área, onde assina 16 patentes 
em materiais ópticos, ecomateriais e nanomateriais.  

De acordo com o professor, o LQES trabalha desde a década de 1990 com a 
perspectiva de inovação e de aplicações dos resultados de pesquisa no setor 
produtivo.  

Alves é membro da Academia Brasileira de Ciências desde 2001. Recebeu o 
título de comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2002 e o 
Prêmio Fritz Feigl, do Conselho Regional de Química, em 2005.  
 
 

 
Coordenador científico do Laboratório 
de Química do Estado Sólido e 
professor do Instituto de Química da 
Unicamp receberá a homenagem na 
31ª Reunião Anual da SBQ (foto: 
Unicamp)
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O que é isso?

  Notícias

:: FAPESP e Inria abrem 
nova chamada

:: Começa nova fase de 
exploração em Marte

:: Prêmio SBQ de 
Inovação para Oswaldo 
Luiz Alves

  Entrevistas

:: Além da água parada

:: Direito de morar

:: Muito intercâmbio à 
vista

  Especiais

:: Cada vez mais caro

:: Produção 100% 
nacional

:: LBA discute novos 
rumos

  Divulgação Científica

:: Nitrogênio demais

:: História contada em 
bolhas

:: Homem ou mosca?

  Agenda

:: 3º Workshop 
Conservação da 
Biodiversidade de 
Plantas de Cerrado e 
Mata Atlântica

:: Ciclo de Conferências 
sobre Ensino Superior
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