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EDITORIAL 

Vencemos o ano de 2019! Muito foi realizado, mas ainda 
temos muito a avançar, principalmente em relação à 

valorização dos 
recursos humanos 
da Instituição. 
Criamos muitas 
expectativas sobre o 
futuro, mas não 
podemos esquecer 
que somos 
responsáveis por 
tornar nossos 
desejos realidade. 
Com coragem e 

determinação, seguiremos  em frente para concretização 
da “UEZO QUE QUEREMOS”  Neste ano de 2020, 
retomamos a edição do Informativo UEZO com o 

objetivo de incrementar a divulgação dos trabalhos da 
Comunidade UEZIANA e tornar real a #UEZOÉPRAMIM. 

Nesta edição especial apresentamos um relatório dos 
principais fatos e eventos ocorridos em 2019. 
Como diz Johann Goethe: “Seja qual for o seu sonho, 
comece. Ousadia tem genialidade poder e magia; não 
desistamos dos nossos”.  
 
Maria Cristina de Assis e Luanda Silva de Moraes 
 

Bolsas FAPERJ/UEZO 
 Em 2017 quando assumimos a gestão da Uezo, 
iniciamos um intenso trabalho junto à presidência da 
FAPERJ e no Conselho Superior para aprovar os editais 
de Programa de Incentivo Docente e Discente à 
Produção Científica e Tecnológica da Uezo – PROTEC 

UEZO 2018 (Editais n13 e 14). Os recursos destes 
editais são provenientes da FAPERJ.   

Em 2019 conseguimos com apoio da 
Presidência da FAPERJ e Subsecretaria de Ensino 
Superior da SECTI abrir três novos editais em novembro: 
Infraestrutura Laboratorial e Desenvolvimento das Linhas 
de Pesquisa da Uezo (Edital n°21/2019), Conservação e 
Ampliação de Infraestrutura de Acervo da UEZO (Edital 
n°20/2019) e Difusão e Popularização da Ciência e 
Tecnologia da Uezo (Edital n°19/2019). Os recursos 
financeiros destes editais foram descentralizados da 
Uezo para FAPERJ. Ainda em dezembro de 2019 foi 
apresentado ao conselho superior da FAPERJ um novo 
edital especifico para Uezo, Apoio Técnico nível médio e 
superior- PROLAB UEZO que foi aprovado e a 
expectativa de ser lançado em março de 2020. Os 
recursos deste edital serão provenientes da FAPERJ. 

 
 
 

 

 

 
Estruturação administrativa da UEZO 
 Nestes três anos de gestão, estamos trabalhando 
pela regularização dos documentos necessários a 
estruturação administrativa da UEZO. Órgãos de 
controle como Tribunal de Contas e Auditoria Geral do 
Estado têm cobrado intensivamente desde que 
assumimos a gestão a estrutura organizacional da UEZO 
que deveria ter sido elaborada desde sua autonomia em 
2009. Segue abaixo a relação de processos abertos que 
estão em tramitação devendo ser aprovados no 
Conselho Superior no primeiro de semestre de 2020. 
 
Quadro 1- Processos em tramitação na Uezo. 

Descrição Número Processo 

Organograma Geral  E-26/002/364/2019 

Regimento Interno da Reitoria; E-26/002/400/2019 

Regimento Interno da Pró-reitoria 

de Graduação 

E-26/002/399/2019 

Regimento Interno da Pró-reitoria 

de Pesquisa e Pós-graduação 

E-26/002/394/2019 

Regimento Interno da Pró-reitoria 

de Extensão: 

E-26/002/393/2019 

Regimento Interno da Pró-reitoria 

de Administração e Finanças: 

E-26/002/398/2019 

 
 

Planos de gestão estratégica UEZO  
Em 2019 com a nova gestão do governo 

Estadual muitas mudanças ocorreram e estão 
ocorrendo na administração pública do Rio de 
Janeiro. A Casa Civil coordena hoje uma rede de 
planejamento onde as ações dos órgãos estaduais 
estão alinhadas a uma rede de planejamento. O 
objetivo é a implantação de um modelo de gestão por 
resultados na administração estadual, assim o 
Governo do Rio de Janeiro reforça seu compromisso 
com as entregas planejadas e torna transparente o 
gerenciamento de políticas públicas para a 
sociedade. Com este foco, a reitoria participou de 
treinamentos junto aos vários grupos de gestão e 
planejamento da Casa Civil visando a elaboração dos 
documentos descritos no Quadro 2.  

 
Quadro 2- Planos de Gestão Estratégica UEZO  

Descrição SIGLA 

Plano Plurianual  2020-2023  PPA 2020-2023 

Plano de Investimento 2020  PI 2020 

Plano de Contrações 2020   PAC 2020 

Plano de Gestão em Tecnologia 

da Informação e Comunicação 

2020-2021 

PDTIC 2020 
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Execução Orçamentária 
O Quadro I apresenta o índice de utilização 

dos recursos orçamentários, principalmente nos recursos 
da Fonte 100 -Tesouro - Recursos provenientes de 
Impostos no período de 2019. 

Quadro 3- Demonstrativo da execução orçamentária 
2019 

GG Ação Despesa 

autorizada 

Despesa 

empenhada 

 

Saldo  não 

executado 

 % 

Executado  

 
L1 2660  23.614.719,0

0 

15.882.784,40 7.731.934,60 67% 

L3 0016  20.000,00 - 20.000,00 0% 

0467  280.000,00 273.417,19 6.582,81 98% 

L2 8021  180.000,00 97.817,05 82.182,95 54% 

2010  200.000,00 105.000,00 95.000,00 53% 

2016  3.783.052,05 3.394.779,36 388.272,69 90% 

L4 2831  4.570.000,00 4.018.638,68 551.361,32 88% 

2832  2.595.800,00 2.173.000,00 422.800,00 84% 

2834  1.675.000,00 948.803,09 726.196,91 57% 

L5 3618  528.209,00 - 528.209,00 0% 

TOTAL GERAL 

(FR 100): 

37.446.780,05 26.894.239,77 10.552.540,28 72% 

*Descrição das ações: 

2660 - Pessoal e Encargos Sociais 
0016 - Despesas financeiras de caráter primário 
0467 - Despesas Obrigatórias 
8021 - Pagamento de despesas com serviços de utilidade pública 
2010 - Prestação Serviços entre Órgãos Estaduais  
2016 - Manutenção Operacionalização (contratos administrativos)  
2831 - Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação na UEZO 
2832 - Incentivo à Permanência e ao Desenvolvimento Discente  
2834 - Apoio à Infraestrutura e Gestão na UEZO 
3618 - Construção e Consolidação do CAMPUS UEZO 

 
 

Atualmente nossa maior dificuldade na administração 

não é o orçamento insuficiente, mas sim a falta de 

recursos humanos na administração para que 

consigamos realizar aquisições necessárias.  Embora 

as dificuldades de mão de obra, conseguimos 

executar em 90% os processos licitatórios 

necessários aos serviços essenciais da instituição. 

Algumas aquisições de 2019 ainda estão em fase de 

finalização, pois ocorreram no final de dezembro, 

como exemplo mobiliário laboratórios de informática, 

geladeiras, impressoras e computadores. Para saber 

detalhes sobre os processos acessar o link 

http://www.uezo.rj.gov.br/licitacoes/edital2019.html.  

Cabe ressaltar que o nosso maior saldo de 

orçamento não executado é em pessoal visto as 

várias negativas decorrentes do atual regime de 

recuperação fiscal impedindo as autorizações dos 

processos de progressão funcional docente e técnico, 

plano de cargos e carreiras e etc. 

Estruturação da CPA 
 

 A nova comissão própria de 

avaliação iniciou em maio de 2019 

seus trabalhos. Uma comissão, com representação 

dos diferentes seguimentos, com uma estrutura 

dinâmica, foi publicada. 

Em dezembro de 2019 a CPA elaborou o primeiro 

relatório de seu trabalho que será publicada no 

primeiro semestre de 2020. 

 

Estruturação dos Centros Setoriais  

Em 2018 foi iniciado um trabalho junto a 
Comunidade Acadêmica para estruturação dos 
Centros Setoriais. Em 2019  foram iniciadas as 
reuniões com os Presidentes dos Centros Setoriais 
visando mapear os pesquisadores e suas linhas de 
pesquisa por Centro, além de buscar  entender as 
atuais deficiências de infraestrutura de pesquisa.  

Conheça os atuais diretores e vice-diretores 
dos Centros Setoriais. 

 
Quadro 4- Diretores e vice-diretores dos 

Centros Setorais 

Centro Setorial de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CCBS) 

Diretora Prof
a 
 Sabrina Dias 

Vice-Diretora  Prof
a
 Jamila  

Alessandra Perini 

Centro Setorial de Computação e Matemática 

(CCMAT) 

Diretora   Prof
a
. Rosana Paz 

Ferreira 

Vice-diretor 

 

Prof. Frederico Sauer 

Centro Setorial de Produção Industrial (CSPI) 

Diretor Prof. Florêncio Gomes 

de Ramos Filho 

Vice-Diretor Prof. Nilton Rosembach 

Júnior 

 

 

 

Convênios firmados no ano de 2019 
Quadro 5. Convênios em 2019 

Empresa/Entidade Assinatura Vigência 

Plast Labor  

 

29/07/2019 Ate 

29/07/2024 

Policlínica Geral do Rio 

de Janeiro  

30/07/2019 Até 

29/07/2024 

Petrobrás 31/07/2019 Ate 

30/07/2022 

 

 

Investimentos na Infraestrutura da 
UEZO. 

Quando assumimos em 2017 a UEZO estava 
com graves problemas de infraestrutura acumulados 
durante o decorrer dos anos pela falta do serviço de 
manutenção predial. Foi realizado um planejamento 
junto à prefeitura para melhorar as condições dos 
espaços da instituição. Apresentamos as principais 
obras e serviços realizados em 2019. Atualmente a 
Prefeitura possui os seguintes serviços terceirizados: 

http://www.uezo.rj.gov.br/licitacoes/edital2019.html
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motorista, manutenção predial, coleta de lixo, 
ascensoristas, limpeza e segurança. 
  
 

 

 
Figura 1- Alguns serviços de benfeitoria realizados em 2019. 

 
 

 

Ações Pró-reitoria de Graduação 

A Pró-reitoria de Graduação (ProGrad) definiu 
várias metas alinhadas com o principal objetivo de 
oferecer ensino de graduação público e gratuito, com 
qualidade e socialmente referenciado. Neste sentido, 
dentro das dimensões cabíveis na ProGrad, as 
principais ações foram desenvolvidas visando atender 
às metas abaixo: 

1- Ampliação da oferta de ensino de graduação; 
2- Reestruturação Acadêmica - Curricular ; 
3- Renovação Pedagógica da Educação 

Superior; 
4- Projetos relacionados à melhoria no 

relacionamento e integração dos alunos com 
a instituição como seminário dos egressos, 
criação do espaço de convivência dos alunos, 
aula inaugural, seminários de inverno e 
verão, etc; 

5- Ações que garantam o ingresso, a 
permanência e o sucesso acadêmico dos 
alunos admitidos por meio da reserva de 
vagas (sistema de cotas) e o pagamento de 
bolsa auxílio. Bem como, bolsa auxílio para 
estudantes sócio carentes ingressados na 
Uezo por vias globais e cadastros para o 
transporte por Riocard. Todas as etapas 
relacionadas a estas ações foram 
reorganizadas em 2019 visando melhor 
controle, identificação de casos para 
estabelecimento de dialogo e o 
cadastramento mais efetivo; 

6- Renovação dos cursos UEZO junto ao 
Conselho Estadual de Educação: Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
Ciências Biológicas, Ciências da Computação 
e Engenharia de produção (Parecer CEE n° 
068/2019). 
 

O sucesso destas ações se reflete no aumento 
de 20% de alunos ingressantes quando 
comparamos com o número de ingressos em  
2018 e a redução da evasão/ cancelamento em 
23,9% no mesmo período. Tivemos em 2019 um 
aumento de alunos bolsistas cotistas em torno de 
19,4% (Figura 1). Acreditamos que conseguiremos 
melhorar ainda mais o numero de ingressantes e 
formados, bem como reduzir significativamente a 
retenção e a evasão de alunos, quando 
conseguirmos ampliar o número de salas de aula e 
os espaços de convivência, tivermos uma 
identidade institucional plena com aquisição do 
campus próprio e a merecida valorização 
profissional para todos, já que isto se reflete na 
qualidade de cada ação e na formação dos 
alunos." 
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Figura 1- Representa número de alunos ingressos e 
evadidos/cancelados nos anos de 2018 e 2019. 

 
 

Ações Pró-reitoria de Pesquisa e  
Pós-Graduação (PROPESQ) 

 A PROPESQ teve as seguintes ações em 
2019: 

Ação 1: Implantar bolsas de estímulo a 
pesquisa, editais internos para participação de 
eventos e execução de projetos de ciência, tecnologia 
e inovação. 

Ação 2: Organizar ciclos de seminários 
conjuntos e facilitar o aproveitamento de créditos 
didáticos e orientação de discentes.  

Ação 3: Impulsionar a colaboração entre 
seus pesquisadores e equipe com outras  instituições 
brasileiras e estrangeiras, melhorando a comunicação 
entre as partes. 

Ação 4: Melhorar a infraestrutura laboratorial 
com a implementação de comissões de 
gerenciamento de resíduos, biossegurança, 
manutenção de equipamentos e comissão de ética do 
uso de animais. 

Ação 5: Aperfeiçoar a divulgação de 

pesquisas, premiações e atividades dos nossos 
professores, funcionários e estudantes. 

Ação 6: Valorizar e fortalecer os cursos de 
Mestrado Profissional (Ciência e Tecnologia de 
Materiais e Ciência e Tecnologia Ambiental), 
oferecidos em regime noturno, com garantia de 
estrutura, material de consumo para o 
desenvolvimento das dissertações, manutenção 
predial e de equipamentos, bem como, segurança e 
apoio logístico. 

Ação 7: Oferecer a comunidade curso de 
doutorado para o aperfeiçoamento e nucleação da 
pesquisa e pensamento crítico na região, 
incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de 
grupos de pesquisa. 
Apresentamos os principais resultados: 
 

1. Aumento no número de bolsistas discentes e 
docentes. 
 

Em 2019 tivemos aumento no número de bolsas 
docentes e discentes oriundas FAPERJ como pode 
ser visto na figura 2. As bolsas discentes CNPq são 
do programa institucional da UEZO.  
 

 
Figura 2- Número de bolsas discentes e docentes junto às 
agências de Fomento 
  

2. Investimento em projetos aprovados pelo 
CNPq, FAPERJ e outras agências de 
fomento. 

 
Quadro 6- Investimento em projetos de pesquisa em 
2019 

Agencia de Fomento Valores em R$ 

CNPq 45.500,00 

FAPERJ 4.372.599,67 

Outras agências 4.019.850,00 

Total 8.437.949,67 

 
3. Produção científica em revista indexada 

 
Mudanças significativas têm ocorrido na 

CAPES, os periódicos não têm mais notas em várias 
áreas como anteriormente, agora a nota é única. O 
novo QUALIS Referência com as novas notas (2017-
2020) de todos os periódicos nacionais e 
internacionais utilizados nos programas de mestrado 
e doutorado do Brasil ainda não pode ser acessado 
na Plataforma Sucupira, e passa por refinamentos 

dos coordenadores de área.  
 

 
Figura 3- Número de publicações em 2019 
  

 
 Estes resultados refletem uma resposta 
positiva das ações que vem sendo realizadas desde 
2017 pela PROPESQ, com aumento em torno de 
300% de bolsistas (docentes e discentes) e 
consequentemente aumento em torno de 50 % nas 
publicações cientificas em revistas e livros indexados. 
A questão de espaço físico ou seja o campus próprio 
para consolidação da pesquisa na Instituição continua 
ser um problema, sendo necessária a otimização, 
construção e/ou reorganização de novos laboratórios 
no espaço atual. Para tal foi instituída uma comissão 
no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão para estudo e reorganização destes 
espaços. 

Foi submetida em 2019 uma proposta de 
doutorado modalidade profissional para o 
aperfeiçoamento e nucleação da pesquisa e 
pensamento crítico na região, incentivando a atuação 
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em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa 
(ainda em análise pela CAPES). Foi realizado o 
cadastro para aquisição e uso de produtos químicos 
controlados na Polícia Federal e avaliação de 
projetos no Sistema Nacional de Gestão do 
Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional 
Associado. 

Houve inúmeras reuniões na FAPERJ, 
CAPES, CNPq, consulados dentre outras, resultando 
na liberação de editais, acesso aos periódicos Capes, 
acompanhamento e sugestões de novos critérios de 
avaliação para cursos de pós e indicadores de 
pesquisa. 

Tratativas para cooperação científica com a 
Alemanha, Argentina, França, Índia, Itália, 
Moçambique, Nigéria e Portugal foram executadas, 
para promover a integração, consolidação de 
parcerias e internacionalização da Instituição.  

A implantação de bolsas de estímulo à 
pesquisa no ano de 2019 e o lançamento de editais 
de fomento prometem impulsionar a colaboração 
entre os pesquisadores e equipe com previsão de 
aumento na produção científica e tecnológica na 
UEZO nos próximos anos, além de consolidar os 
programas de pós-graduação, criando um espaço 
para a formação continuada de professores e demais 
profissionais com qualidade. 
 

 

Ações Pró-reitoria de Extensão 
(PROEXT) 

 
A PROEXT teve como objetivos principais 

para o primeiro semestre de 2019 a continuidade ao 
fortalecimento da “marca” UEZO na comunidade 
onde a Universidade está instalada, bem como 
promover a interação da mesma com outras 
insituições, além da consolidação da política 
extensionista e valorização das atividades 
relacionadas à Extensão Universitária na Instituição, 
conforme descrito no PDI UEZO período 2018-2022. 
Como principais resultados no ano de 2019, dentro 
das competências desta Pró-reitoria, destacamos: 

1. Coordenação de Extensão (COEXT) - 
 Eventos de Extensão em conjunto com o 

Instituto de Educação Sarah Kubitschek e 
com a 9ª Coordenadoria Regional de 
Educação, através da participação de alunos 
da Escola Municipal Professor Augusto José 
Machado, EMAC Von Martius, Colégios 
Estaduais Mário Quintana e CIEP Brizolão 
165 Brigadeiro Sergio Carvalho; 

 

 Parceria com Grupo Revolução Urbana de 
Arte – RUA, iniciado em 2018 através de 
Projeto de Extensão, e que culminou na 
organização, durante todo o ano de 2019, de 
oficinas gratuitas de diferentes modalidades 
de ritmos e danças para a população carente 
da Zona Oeste, todas realizadas nas 
dependências da UEZO. Estas oficinas 
serviram de base para a realização de um 
projeto maior, realizado nas dependências do 

West Shopping, denominado Festival 
CITRUX CREW, realizado nos dias 18, 19, 
20,25,26 e 27 de outubro de 2019, onde a 
UEZO foi uma das instituições promotoras; 

 

 A parceria com a Escola de Farmácia da 
UFRJ, através dos Projetos de Extensão 
coordenados pela professora Barbara Lorca, 
intitulados “Fotoeducação: Câncer de pele, 
como evitar?”, “Inteligência emocional e o 
combate ao suicídio”, “Todos contra a 
dengue, Zika e Chikungunya e Medicamentos 
fotossensibilizantes”, onde pesquisadores e 
alunos da UEZO em conjunto com 
pesquisadores da UFRJ realizaram palestras 
e oficinas sobre o tema a alunos do Ensino 
Fundamental e Médio de escolas da Zona 
Oeste, bem como para a população em geral; 

 

 15ª Semana Nacional de C&T na Zona 
Oeste, onde obtivemos um público médio de 
5 mil pessoas, onde a UEZO, em parcerias 
com outras instituições, ofertou atividades 
culturais, científicas, entretenimento e de 
mobilização social para o público em geral, 
estendendo estas atividades para o Município 
de Pinheiral, na região Sul do Estado. Não 
menos importante, destacamos a realização 
de projeto de Extensão desenvolvido em 
parceria com Professora da SEEDUC, no 
interior do Estado, que culminou na 
realização de cursos, oficinas e palestras em 
Escolas da rede pública e privada, bem como 
em universidade, localizas nos municípios de 
Aperibé, Miracema, Itaocara e Cambuci.  

 
2. Núcleo de Consultoria e Serviços (NCS)- 

 A consolidação do convênio com a FUNDEP, 
através da confecção da Resolução CONSU N° 
007/2019, que estabelece a Relação da UEZO 
com Fundações de Apoio; 

 Revisão da Resolução 021/2016, que versa sobre 
a Política de Propriedade Intelectual da UEZO; 

 Redação da nova Resolução Sobre a Constituição 
de Empresas Juniores da UEZO, Proposição de 
minutas padrão para Convênios, Acordos de 
Cooperação, Termos Aditivos bem como Termo de 
Cooperação; 

 Intermediação dos Acordos de Cooperação entre a 
UEZO, UERJ e UFRRJ, com interveniência da 
SECTI para assuntos relacionados ao Polo 
Tecnológico do Mar, Renovação do Convênio com 
o FIC – FORUM INTERUNIVERSITÁRIO DE 
CULTURA, acordo de Cooperação coma a TV 
CULTURA: PROGRAMA CAMPUS EM AÇÃO e 
inicio das tratativas para um futuro Convênio com 
o CETEX. 

 Interação com o SEBRAE RJ, com perspectivas 
reais de realização de eventos e treinamentos em 
conjunto na Zona Oeste para o ano de 2020;  

 
3. Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/UEZO)- 

 Destaca-se o depósito do Primeiro Pedido de 
Patente da UEZO em colaboração com o INT e 
CETEM, as interações com a Diretoria Técnica da 
FAPERJ e SEBRAE, Grupo de Trabalho para a 
criação do Edital FAPERJ Age-Rio, participação 
no grupo executivo do projeto da SECTI 
denominado “Escola de Empreendedorismo”.  
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4. Projetos cadastrados PROEXT 

1. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na 

Zona Oeste - SNCTZO. 

2. Cadastro de Talentos e de Profissionais 

3. Café com Ciência. 

4. Fórmula de Soluções. 

5. Fotoeducação – Câncer de Pele: Como evitar? 

6. Ciência em Minutos. 

7. Mixtura. 

8. TecDan. 

9. Difusão da Ciência no Ensino infantil e 

fundamental. 

10. Escolas sustentáveis na busca de comunidades 

sustentáveis. 

11. LEIA MAIS – Espaço Laboratório do Imaginário – 

Espaço LI. 

12. Respeito é bom e Eu gosto. 

13. Projeto Parque Técnico-empresarial da Zona 

Oeste. 

14. Ensino e tecnologia na prática pedagógica das 

escolas públicas. 

15. Difusão de práticas ambientais sustentáveis para 

o controle, a reutilização, a reciclagem e a 

disposição de resíduos sólidos. 

Para saber mais acesse 

http://www.uezo.rj.gov.br/proext/quem-somos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Eventos PROEXT em 2019 
 

 

 

 

 

 

Nome do evento Período  

Seminários de Verão 

16, 18, 23, 25 e 

30/01/2019 / 18, 19 e 

20/02/2019 

Seminários de Verão 18, 19 e 20/02/2019 

Inglês Técnico Marítimo 
De 15/03/2019 a 

24/05/2019 

Workshop Casa da Moeda do Brasil 17/04/2019 

Workshop sobre Empreendedorismo 

local em Campo Grande – RJ - Por 

que não eu? 

01/05/2019 

Biossegurança 
De 11 de março a 27 

de maio de 2019. 

Inovação em modelo de negócio 31/05/2019 

Workshop para prospecção de 
projetos na Casa da Moeda do Brasil 

26/06/2019 

Espaço do Imaginário 04/07/2019 

Projeto RUA - Revolução Urbana de 
Arte 

26/01, 23/02, 
30/03,13/04, 25/05  e 

29/06 

Projeto “Ensino e Tecnologia na 

Prática Pedagógica das Escolas 

Públicas” 

08,  09, 10, 30 e  

31/07/2019 / 

27/08/2019 

Dia da Limpeza Urbana 15/09/2019 

Fotoeducação – Câncer de Pele:  
Como evitar? 

 

13/09/2018 

Inteligência emocional e o combate 

ao suicídio 
13/09/2018 

Da Bancada à Startup 

Dá pra fazer? Como fazer? Quem 

pode fazer? 

26/09/2019 

Fotoeducação e Repelentes 07/11/2019 

SNCT ZO 2019 22 e 23/10/2019. 

Café com Ciência 

26/09/19 - o 2º Café 
com Ciência 

12/11/2019- o 3° Café 

com Ciência. 

Dia Consciência Negra 2019 

Tema: “Candaces 

III Semana da Consciência Negra na 
UEZO 

25, 26 e 27/11/2019 

Workshop: Mapeamento de Projetos 
de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Parceria UEZO –SECTI -BNPETRO 

 

13/11/2019 

Ficha Técnica 
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Não faz mal que seja pouco. O que importa é que o avanço de 

hoje, seja maior do que o de ontem. Que nossos passos de 

amanha, sejam mais largos do que os de hoje. 

Daisaku Ikeda 

 

 

 

 

 

Obrigada a todos que contribuíram pela construção da UEZO no ano de 2019. 

Maria Cristina de Assis e Luanda Silva de Moraes 
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JANEIRO 

Seminários de Verão 

Seminários de Verão – Seminários - Aula-Passeio - 

Ecoturismo – Parque Estadual da Pedra Branca 

A segunda edição dos Seminários de Verão da UEZO, realizada em janeiro 

e fevereiro de 2019, trouxe à universidade mais de 100 pessoas entre estudantes 

de graduação e pós-graduação, sociedade civil e empresários, em sua maioria da 

zona Oeste. Os cursos realizados pelos professores da Universidade envolveram 

as mais diferentes áreas de conhecimento, abrangendo temas como: marcas e 

patentes, empreendedorismo, saúde e biodiversidade, além da visita técnica ao 

Parque Estadual da Pedra Branca, entre outras ações. 

 

FEVEREIRO 

UEZO recebe Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de 

Janeiro. 

Durante a visita, o Exmo. Secretário 

Leonardo Rodrigues conheceu vários laboratórios 

de pesquisa, entre eles: o laboratório de Terapia 

e Fisiologia Celular e Molecular e o de Tecnologia 

em Polímeros. Leonardo enalteceu a excelência 

dos equipamentos de última geração, a 

dedicação e o empenho dos profissionais da 
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universidade. “Nesta primeira visita estamos 

tomando conhecimento das demandas e 

dificuldades da UEZO. A partir deste primeiro 

diagnóstico, vamos mapear as prioridades e 

começar a fazer as mudanças tão logo seja 

possível. Nesse primeiro momento, peço a 

todos um pouco de paciência. Vamos virar o 

jogo e superar os desafios! No quadro da 

nossa secretaria temos técnicos que estão 

comprometidos e com vontade de fazer o Estado crescer novamente. Meu 

compromisso é com a verdade! A universidade tem um potencial enorme. Os 

laboratórios podem fazer um projeto para a FAPERJ e obter a certificação ISO de 

qualidade, assim vocês poderão certificar os procedimentos e trabalhar para o 

mercado. Podemos ampliar o potencial de criação que existe na UEZO, pois os 

cursos oferecidos aqui são áreas promissoras”, afirmou o secretário. 

 

MARÇO 

A UEZO em parceria com a FIOCRUZ, promove Curso de Biossegurança 

Realizado no período de 11/03 a 27/05, o curso teve por objetivo apresentar, 
discutir, sensibilizar e capacitar os alunos, professores e profissionais da UEZO nos 

aspectos relacionados à temática da 
biossegurança, enfatizando os riscos 
ocupacionais e ambientais, sua minimização e 
eliminação, e medidas de prevenção, 
principalmente no contexto dos laboratórios de 
pesquisa, produção, acadêmico e 
desenvolvimento tecnológico. 
 

 

No mês de março também houve edição da Oficina de 

Dança Know How, projeto este com início em 26/01 e término 

em 29/06, e que teve como missão gerar conhecimento para 

pessoas que desenvolvem atividades em dança, seja em 

escolas públicas, ongs, coletivos e grupos. 

Aula inaugural em 20/03/2019- Projeto UEZO 

Humanizada 

O tema da aula inaugural, “Os perigos do Amor e da 

Esperança” apresentado pelo Prof. Dr. Renato 

Noguera faz parte do Projeto UEZO Humanizada e 

teve como principal abordagem a reflexão sobre a 
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combinação perigosa, insistir no amor e na esperança quase sempre traz ódio e 

medo com mais força para nossas vidas. O palestrante diz: “Não estou dizendo 

para pararmos de buscar por amor e esperança, mas, não podemos recorrer 

somente a esses afetos como sentimentos capazes de transformar o mundo. Eu 

quero chamar atenção para a necessidade de cultivarmos outros sentimentos 

menos profundos e redentores, tal como a dúvida. É preciso voltar a duvidar! 

Porque sem questionar algumas ideias, as fantasias se confundem com a 

realidade e os riscos são imprevisíveis.” 

 

ABRIL 

Audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia da ALERJ  

A UEZO foi tema da audiência pública da 

Comissão de Ciência e Tecnologia da ALERJ no dia 

02 de abril. A Reitora Maria Cristina de Assis fez uma 

breve apresentação da Instituição, contextualizando a 

sua relevância na Zona Oeste e apresentando as 

principais demandas para o desenvolvimento 

institucional. 

 

Ocorreu no dia 17/04/2019, Workshop sobre 

possibilidades de projetos de pesquisa UEZO 

– CASA DA MOEDA DO BRASIL, onde foram 

apresentadas demandas existentes nos vários 

setores da Casa da Moeda do Brasil aos 

professores e técnicos da UEZO. 

 
 

A UEZO participa  do Polo do Mar 

A UEZO foi inserida no grupo de 

instituições participante do Cluster Polo 

Tecnológico do Mar Baia de Sepetiba, 

onde participou do II Workshop Polo 

Tecnológico do Mar Baia de Sepetiba, 

realizado no dia 25/04/2019 
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Ainda no mês de abril, a UEZO lançou a 

Campanha da Solidariedade visando arrecadar 

doações para os desabrigados das chuvas que 

castigaram Campo Grande, em especial o bairro 

Jardim Maravilha. 

 

 

 

 

MAIO 

 

No dia 01/05, data comemorativa do dia dos 

trabalhadores, a UEZO promoveu um workshop de 

empreendedorismo local. Coordenado pelo 

Professor Anderson Moraes, intitulado "Por que não 

eu?", o evento ocorreu no auditório da Igreja Matriz 

de Nossa Senhora do Desterro, patrimônio cultural 

nacional e marco fundador do bairro de Campo 

Grande. O evento 

teve como objetivo 

apresentar à 

comunidade local às 

transformações 

pelas quais passa o 

mundo do trabalho e, ainda, salientar como a 

atividade empreendedora pode representar uma 

oportunidade de reinserção no mercado. 

 

 Na tarde do dia 02/05, foi 

realizada mais uma edição do evento 

“Câncer de Pele, como evitar?”, 

ação integrante do projeto de 

extensão "Fotoeducação", sob a 

coordenação da Professora Elisabete 

Santos (UFRJ) e da Professora 

Bárbara Lorca (UEZO) e, em 

parceria com as Professoras Mariana 
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Sato e Zaida Freitas, também da Faculdade de Farmácia da UFRJ, e apoio da Pró-

reitoria de Extensão da UEZO. Alunos de graduação e pós-graduação atuaram 

dando suporte e interagindo, de forma dinâmica e educativa, com os mais de 60 

alunos do Colégio Estadual Mário Quintana (CIEP 255 – Campo Grande), 

enfatizando a importância da fotoproteção e os malefícios que podem ser causados 

pelo excesso de exposição solar. Esse evento faz parte de ações de Educação em 

Saúde que a Unidade Universitária de Farmácia da UEZO vem promovendo, com 

intuito de informar, esclarecer dúvidas e diminuir as barreiras, geralmente, 

existentes entre o meio acadêmico e a comunidade da Zona Oeste. 

 

Participação no Workshop “Desafios 

do Emprego no Estado do Rio de 

Janeiro”.  
 

Evento realizado pelo Fórum Permanente 

de Desenvolvimento Estratégico do 

Estado do Rio de Janeiro com a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

e Geração de Emprego e Renda 

(SEDEGER). O Pró-reitor de Extensão, professor Edmilson Monteiro de Souza 

apresentou a palestra: “Desafios da Captação de Parcerias com a Indústria Local: 

Aprendizado de Campo”. O evento ocorreu no Plenário Barbosa Sobrinho – ALERJ, 

no dia 10/05/2019. 

Ainda no mês de maio, no dia 31/05/2019 a UEZO promoveu o Workshop 

“Inovação em Modelo de Negócio” os mecanismos para montar um modelo de 

negócios direcionado aos jovens empreendedores, discentes da UEZO, e também 

aos Empreendedores externos. O evento contou com a presença do Dr. MBA 

Anderson Fragoso, Fundador e CEO de Startups na área de Biotecnologia e da 

professora Renata Angeli – Coordenadora do NIT/UEZO, da Pró-reitoria de 

Extensão UEZO. 

JUNHO 

Semana do Meio Ambiente 
 

Na tarde de 
04/06/20019 tivemos a 
abertura do evento 
comemorativo da 
Semana do Meio 

Ambiente com a Inauguração da Exposição 
“Sementes da Esperança”, gentilmente oferecida pela 
Brasil Soka Gakkai Internacional  em parceria com a Iniciativa da Carta da Terra.  A 
exposição foi aberta a comunidade local e as escolas públicas da região. 
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Reunião com a Casa da Moeda do Brasil - CMB 

No dia 26 foi realizado o Workshop 

“Prospecção de projetos na Casa da Moeda 

do Brasil”. O evento foi desenvolvido em 

parceria com a CASA DA MOEDA e com 

UFRRJ, e teve como objetivo a apresentação 

por parte dos servidores da CMB dos gargalos 

tecnológicos da Instituição, visando o 

desenvolvimento de projetos de P&D. Na 

oportunidade também foi realizada reunião da reitoria da UEZO com a presidência 

da CMB, bem como reuniões com técnico da CMB com docentes da UEZO para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa. 

 

Visita do Secretário de Educação, Pedro Fernandes e do Secretário de 

Infraestrutura e Obras, Horácio Guimarães e da Subsecretária do Ensino 

Superior  da SECTI,  a Profª Maria Isabel à UEZO 

Também em junho, no dia 29, foi 

realizada reunião com o secretário de 

Educação, Pedro Fernandes, o 

secretário de Infraestrutura e Obras, 

Horácio Guimarães, a reitora da 

Fundação Centro Universitário Estadual 

da Zona Oeste (UEZO), Maria Cristina 

de Assis e a diretora do IESK, Deise 

Cardoso, para analisar a possibilidade 

da seção definitiva de parte da estrutura do IESK para a UEZO. A reunião se deu 

nas dependências do IESK. Atualmente o processo E-26/019/507/2019 da divisão 

do IESK encontra-se na SEINFRA. 

 

JULHO 

INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DO IMAGINÁRIO 
No dia 04/07/2019, o LEMA 

inaugurou o Espaço Laboratório do 

Imaginário através do Projeto LEIA 

MAIS, de extensão, sob a 

coordenação da professora Rosana 

da Paz Ferreira. O projeto visa 

incentivar a comunidade a ter 

acesso à literatura e o 
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desenvolvimento do hábito de ler, aperfeiçoando a interpretação de textos e 

também a escrita. A inauguração contou com a presença da professora e escritora 

Angeli Rose (CEDERJ/UNIRIO) e diversos convidados. Na ocasião, houve um 

coquetel. 

 

UEZO promove curso de formação 

continuada para professores dos 

municípios de Aperibé, Itaocara, 

Itaperuna e Miracema – interior do 

Rio de Janeiro 
Nos dias 08, 09 e 10/07, foi 

realizado, no Município de Aperibé, interior 
do Estado do Rio de Janeiro, o curso de 
formação continuada “A Utilização das 
Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Prática Pedagógica por 

Meio do Conceito de Ensino Híbrido”. O curso foi ministrado aos professores do 
Ensino Fundamental II da rede municipal de Ensino de Aperibé. Esse curso faz 
parte do Projeto de Extensão da UEZO intitulado “Ensino e Tecnologia na 
prática pedagógica das Escolas Públicas”, coordenado pelo Pró-reitor de 
Extensão, professor Edmilson Monteiro de Souza, com coordenação externa dos 
professores Matheus Carvalho do Nascimento e Amanda Cristine Corrêa Lopes 
Bitencourt, da SEEDUC/RJ e tem o objetivo de estimular e promover, nos 
docentes, habilidades para facilitar a utilização das tecnologias na escola e analisar 
a aplicabilidade das propostas metodológicas do conceito de ensino híbrido 
enquanto alternativas para o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e 
aprendizagem em escolas públicas.  

Em Itaocara, dia 30, o projeto teve como público alvo professores do ensino 
fundamental II e ensino médio do Colégio Estadual Jaime Queiroz de Souza. Em 
31 de julho, o curso de formação foi aplicado para os docentes do curso de 
Educação Física da Fundação Universitária de Itaperuna – FUNITA.  
 

 

Fórum do Polo Tecnológico do Mar Baía de Sepetiba, reúne universidades, 

empresários e representantes do governo. 

 
O evento, que ocorreu no dia 16 de julho, reuniu instituições públicas, ONGs e 

diversas empresas do setor privado, todas 
com o objetivo de trazer desenvolvimento 
socioeconômico, sustentável e ecológico 
para a Baía de Sepetiba. No Salão Azul da 
UFRRJ, mais de 200 convidados foram 
apresentados a 16 projetos e iniciativas 
que poderão ser aplicados na Região da 
Baía de Sepetiba. Na oportunidade, o Pró-
reitor de Extensão da UEZO apresentou a 
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palestra sobre a UEZO e suas principais 
atividades e propostas da instituição para o 
Cluster Polo do Mar e a Proposta de 
Construção do Parque Técnico-Empresarial 
da Zona Oeste, no terreno da UEZO 
localizado no Distrito Industrial de Campo 
Grande, na Avenida Brasil. Também foi 
assinado o Termo simbólico de Cooperação 
Técnica entre a UEZO, A UERJ e a UFRRJ, 
com interveniência da SECTI, para o 
desenvolvimento de ações conjuntas 
relacionadas ao Cluster Polo do Mar. O 
Processo relacionado ao Termo de Cooperação encontra-se na SECTI.  

 

AGOSTO 

 

Reunião para criação de Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 

Local da Zona Oeste 
 

No mês de agosto ocorreu, no dia 08, ocorreu à primeira reunião para a criação de 
Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento Local da Zona 
Oeste. A reunião foi composta 
pela equipe da Reitoria, com 
profissionais da COMLURB, e 
teve como objetivo discutir 
estratégias para o 
desenvolvimento de ações que 
visem o desenvolvimento local na 
Zona Oeste. 

 
 

Curso de Extensão “Metodologias Ativas e o Ensino Híbrido: Reflexões 

sobre Práticas Pedagógicas no Ensino Técnico” 
 

No dia 28 de agosto, na Unidade FAETEC 
localizada no Município de Miracema/RJ, foi realizado 
o Curso de Extensão “Metodologias Ativas e o Ensino 
Híbrido: Reflexões sobre Práticas Pedagógicas no 
Ensino Técnico”, o curso, que faz parte do projeto de 
Extensão Projeto “Ensino e Tecnologia na Prática 
Pedagógica das Escolas Públicas”, teve como objetivo 
a Capacitação de professores da 
FAETEC/MIRACEMA para a Utilização das 
Metodologias Ativas e o Ensino Híbrido: Reflexões 
sobre Práticas Pedagógicas no Ensino Técnico. O 
evento contou com aproximadamente 70 participantes. 
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Dia 29/08, ocorreu na UEZO a oficina “Circuito 
Educativo sobre Descarte de Medicamentos”, 
promovido pela UFAR/UEZO. A oficina, 
coordenada pela Professora Bárbara Lorca, contou 
com formato diferenciado, onde pela parte da manhã 
as atividades foram realizadas na UEZO, e a tarde, 
no Colégio Estadual Mário Quintana . 

 

 Aula Inaugural, ocorrida no dia 28/09 
intitulada “Justiça Social e os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável” foi 
apresentada pelo Sro Mauro Pereira, 
representante da sociedade civil da América 
Latina na Justiça Social da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

SETEMBRO 

Alunos da UEZO participam da Feira da Saúde e Cidadania 

MAGNIFICAT Campo Grande 
 

No dia 07/09/2019, alunos de diferentes períodos do Curso de Farmácia, 
coordenados pela professora Bárbara Lorca, e aluna do curso de Biologia, 
coordenada pela professora Vanderlaine Menezes, participaram da Feira de 
Cidadania e Saúde, promovida pela Arquidiocese do Rio de Janeiro (“Magnificat 
Rio 2019”) na Praça Sedeni Mendes (Praça da FAMERJ), em Campo Grande, no 
Rio de Janeiro.  O professor Anderson Moraes do CCMAT apresentou oficina sobre 
Empreendedorismo e Propriedade Intelectual. 
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Fotoeducação – Câncer de Pele:  Como evitar? 
 

No dia 13/09/19 aconteceu mais 
uma edição do Curso de Extensão 
Fotoeducação – Câncer de Pele:  
Como evitar? O curso, que possui 
a Coordenação da Professora 
Bárbara Lorca da UFAR/UEZO, 
teve como público alvo alunos do 
1º ano do Ensino Fundamental da 
Escola Municipal Moacyr Scliar. 
Foi ministrada palestra, com o 
objetivo de prevenir e enfatizar a 
importância da fotoproteção e os 
malefícios que podem ser 
causados pelo excesso de 
exposição solar. 
 
 

 

 

 

 

Da Bancada à Startup. Dá 

pra fazer? Como fazer? 

Quem pode fazer? 
 

A palestra aconteceu no dia 26/09/19 e foi proferida pela professora Renata 
Angeli, abordando as novas possibilidades para professores e estudantes 
empreenderem de acordo o novo marco Legal da Inovação, além de conceituar 
startup e apresentar os fomentos públicos e privados disponíveis. Também 
apresentou o conceito de universidade empreendedora e hélice tripla onde a 
universidade participa cada vez mais como um ator importante na geração de 
inovação.  
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Café com Ciência da UEZO no dia 26 de setembro de 2019 
 

Como de costume, o 

evento foi aberto com 

uma palestra ministrada 

por pesquisador externo 

à UEZO, nesta edição 

Dra Hayra de Andrade 

Vieira Monteiro, do 

Instituto Nacional de 

Câncer - INCA, intitulada 

“Farmácia em pesquisa: da academia ao mercado de trabalho”. Além de falar sobre 

os projetos que desenvolveu durante seu mestrado e doutorado na Fiocruz, INCA, 

UFRJ e UEZO, com oportunidade de ter realizado um Doutorado Sanduíche no 

Instituto de Câncer da Holanda (Netherlands Cancer Institute NKI-AVL), a 

farmacêutica Hayra também abordou aspectos sobre a atuação do profissional na 

rotina da Pesquisa Clínica, em um ambiente hospitalar. A palestra atraiu o público e 

a procura pelo evento foi surpreendente, as vagas esgotaram e houve fila de 

espera. Em seguida, três docentes do CCBS-UEZO apresentaram sobre os temas: 

“Investigando microrganismos em diferentes modus operandi: como? Para quê? 

Por quê?” - Profa Drª Jessica Manya Bittencourt Dias Vieira da UBIO-UEZO; 

“Síntese de naftoquinonas bioativas” - Profº Dr. Daniel Tadeu Gomes Gonzaga da 

UFAR-UEZO; e “Alimentos funcionais: e 

seus benefícios à saúde” - Profº Dr 

Marco Antonio Mota da Silva também 

da UFAR. O evento foi Coordenado pela 

professora Jamila Perini. 

 

 

 

 

 

 

Inteligência emocional e o combate ao suicídio 
 

O suicídio ainda é considerado um tabu 

em nossa sociedade por isso é importante o 

debate e o estudo sobre essa temática para 

ampliarmos nossa compreensão sobre o tema 

e encontrar maneiras eficazes de solução.  Em 

consonância com a campanha “Setembro 

Amarelo de combate ao suicídio”, no dia 27/09 
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foi realizada palestra na Uezo com o tema: 

“Inteligência Emocional e o combate ao 

suicídio” com o objetivo de gerar reflexões e 

esclarecimentos sobre a importância da 

valorização da vida partindo como base de 

análise a inteligência emocional proposta por 

Daniel Goleman. A palestra-debate foi 

proferida pela professora Alessandra Micherla 

que possui mais de 20 anos de experiência 

docente e foi destinada a todos os 

interessados da comunidade acadêmica e vizinhança que se interessem pelo bem-

estar íntimo e social. 

Professores da UEZO recebem termo de outorga da FAPERJ no Museu 

do Amanhã 

No dia 27/09 professores da unidade de Farmácia da UEZO participaram da 
cerimônia de entrega de termos de outorga dos seus respectivos projetos 
aprovados na edição dos programas de fomento à pesquisa, realizado anualmente 

pela FAPERJ: Edital Jovem 
Cientista do Nosso Estado (JCNE), 
Profª Dra Jamila Perini, com o 
projeto intitulado “Polimorfismos 
genéticos como biomarcadores de 
doenças do sistema músculo 
esquelético” e Edital Redes de 
Pesquisa Cooperativa em 
Nanotecnologia, Profº Dr. Ralph 
Santos Oliveira, como vice-
coordenador, com o projeto 
intitulado “Consolidação de rede 

multidisciplinar (NanoSaúde) para o desenvolvimento translacional de 
nanoprodutos para o diagnóstico, tratamento de tumores, traumas e doenças 
degenerativas” 

 

OUTUBRO 

UEZO participa da Cerimônia de Integração do Submarino Humaitá 

No dia 11/10 a reitora da UEZO e o Pró-reitor 

de Extensão representaram a UEZO na cerimônia 

simbólica de integração do casco do submarino 

Humaitá.  O evento foi reservado, onde estiveram 

presentes várias autoridades, incluindo o Prefeito e 

Governador do Rio de Janeiro e o Presidente da  
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República no  Estaleiro de Construção do Complexo Naval de Itaguaí – ICN. 

 

15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Zona Oeste (ZO) 

A 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ZO é mais que um 
momento de difusão de cultura, ciência e tecnologia, ela se transformou em um 
movimento de integração de instituições, através da qual nascem parcerias que 

dão origem a projetos 
científicos e/ou sociais que 
levam ao desenvolvimento 
regional. O tema desde 
ano foi “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza 
para o Desenvolvimento 
Sustentável”. As atividades 
foram realizadas no Centro 
Esportivo Miécimo da Silva 

nos dias 22 e 23/09, e teve público médio de 5 mil participantes. Paralelo à 
Semana aconteceu a V Feira de Estágios e Oportunidades realizada pela UEZO, 
trazendo empresas como: Gerdau, Ambev, Sepetiba Tecon/CSN Mineração, 
MUDES, CIEE e SEDEERI.  
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Reitora da UEZO recebe comenda no Jubileu de Ouro do Regimento de 

Cavalaria Montada Coronel Enyr Cony dos Santos (RPMont). 

A Magnífica Reitora da 
UEZO, Maria Cristina de 
Assis recebeu no dia 
(29/10), a comenda Ordem 
dos Cavaleiros Honorários, 
através do tenente-coronel 
Marcelo Menezes, em 
comemoração ao Jubileu de 
Ouro do Regimento de 
Cavalaria Montada Coronel 
Enyr Cony dos Santos 
(RPMont), em Campo 
Grande, Zona Oeste. 
Também receberam a 
Medalha: o vice-governador, 
Cláudio Castro, o prefeito da 
cidade do Rio de janeiro, Marcelo Crivella e demais personalidades do executivo, 
legislativo e judiciário. 

"É com muita gratidão que recebi a medalha dos cavalheiros Honorários oferecida 
pelo Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar do ERJ a Fundação Centro 
Universitário Estadual da Zona Oeste. Considerando que o combate à violência 
esta intimamente relacionada à transformação de nossa sociedade pela educação. 
A UEZO é um braço nesta luta, pois nossa missão é trabalhar pelo 
desenvolvimento humano e transformação social, através da oferta de ensino 
superior aos cidadãos Fluminenses, em especial à população da Zona Oeste.", 
afirmou a reitora. 

A Medalha da Ordem dos Cavaleiros Honorários é concedida anualmente a 
personalidades civis e militares que trabalharam em prol do bem comum e da 
sociedade. Representada por uma cruz grega flordelizada em esmalte branco, foi 
inspirada na cruz da Ordem de São Bento de Aviz, antiga ordem militar portuguesa 
trazida ao Brasil pelo príncipe regente D. João. Com a Proclamação da República, 
essa ordem foi extinta, e somente a partir do governo Getúlio Vargas foram criadas 
novas condecorações. 
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NOVEMBRO 

3
a
 Edição do Café com Ciência da UEZO 

No dia 12/11/2019, na sala de 
pós-graduação da UEZO, foi 
realizado o 3° Café com Ciência, 
desta vez com uma proposta 
diferente das anteriores. 
Realizamos um minicurso 
aprofundando o tema 
“Cromatografia Líquida de Alta 
eficiência (HPLC) com ênfase na 
área de fármacos e 
cosméticos”, ministrado pela 

especialista no tema, Drª Elaine Cristina 
Lopes Pereira do Instituto de 
Macromoléculas – IMA da UFRJ. A Drª 
Elaine já atuou em diferentes indústrias 
farmacêuticas e os participantes tiveram 
a oportunidade de compartilhar as 
experiências práticas da Doutora em 
ciência e tecnologia de polímeros, que 
atualmente atua na área de engenharia 
de materiais, com ênfase em polímeros, 
compatibilização reativa e não reativa 
de misturas heterogêneas, compósitos e 
nanocompósitos condutores visando 
aplicações como absorvedores de 
ondas eletromagnéticas. O tema e 
indicação da palestrante foi uma iniciativa da Profª Drª Vânia Bucco, do curso de 
Farmácia da UEZO, sendo prontamente organizado pela Equipe do Café com 
Ciência, que é composta por alunos de graduação curso de Farmácia da UEZO 
(Giuliana Souza, Isabelle Costa, Marllow Claudino, Matheus Pereira,), alunos de 
mestrado (Bruna Soares, Lucas Lopes, Mayara Calixto e Thais Figueiredo) e 
doutorado (Jéssica Perini, Jéssica Vilarinho), além da Coordenação do Evento: 
Profª Drª Jamila Perini e Prof. Dr. Daniel Machado, também do curso de Farmácia 
da UEZO. 

 

WORKSHOP: Mapeamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento 

parceria UEZO –SECTI -BNPETRO 
 

A UEZO, em conjunto com a SECTI e 
a Empresa BNPETRO promoveram, 
no dia 13 de novembro de 2019 o 
Workshop "Mapeamento de projetos e 
Desenvolvimento". A BNPETRO é 
uma empresa 100% Brasileira, que 
desenvolveu a tecnologia 
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economicamente viável de processamento e 
transformação de resíduos sólidos em Petróleo, 
Gás e Coque, sem geração de novos resíduos ou 
emissão de poluentes na atmosfera. Com esta 
tecnologia, é possível realizar a remediação e 
eliminação dos lixões e aterros, gerando 
emprego, renda e impostos, além dos benefícios 
ambientais. A parceria tem a interveniência da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação - SECTI, que pretende somar forças na 

busca de recursos para o desenvolvimento dos futuros projetos. Durante o 
Workshop foi ministrada a Palestra "Transformação de Resíduos Sólidos Urbanos 
em Biocombustíveis", pelo senhor Roberto Dias Spitz Bastos, da BNPETRO. 

 

III Semana da Consciência Negra UEZO 

O Evento aconteceu nos dias 25, 26 e 27/11 

trazendo para alunos e comunidade palestras, 

oficinas apresentações culturais e assinatura de 

Termo de intenção de convênio com 

universidade moçambicana UNIZAMBEZE.  

(Foto: A Magnífica Reitora, Maria Cristina de Assis e o 

Magnífico Reitor Nobre Roque dos Santos celebraram a 

carta de intenção manifestando o interesse em promover o 

convênio entre as duas Instituições).  

 
A semana reuniu personalidades negras em 
diferentes áreas de atuação como artística, 

educacional, jurista, literária, empresarial. O tema da III Semana da Consciência 
Negra na UEZO foi “Candaces” uma exaltação  potência do povo negro, sua 
cultura, as trajetórias e experiências sociais, principalmente associada a mulher. 
Durante os três dias do evento, pudemos ouvir e sentir as narrativas que 
traduziram o empoderamento, resiliência e afeto. Em razão do racismo estrutural 
vivenciado no estado brasileiro, por séculos, a população negra foi e tem sido 
oprimida em diferentes formas. No entanto, após muita luta ao longo desses anos, 
resultados positivos têm sido alcançados nos âmbitos da inclusão, mesmo que em 
percentuais ainda muito baixos. 

A Conferência de abertura contou com a ilustre participação da Candace Leila Vidal 
e sua equipe do Coletivo Mulheres de Pedra que demonstraram o significado do 
termo Candace – Mulher guerreira; 

“As Experiências de Gestão Universitária de Povos Afrodescendentes do 
Continente Africano” foi tema da primeira mesa que teve como palestrantes o 
Magnífico Reitor Nobre Roque dos Santos (UniZambeze/Moçambique), a Profª  
Teresa Peixoto (Vice-Reitora da UENF) e a magnífica Reitora da UEZO Profa. 
Maria Cristina de Assis. Tendo como mediadora desta mesa a ilustríssima Vice-
reitora Profa. Luanda Silva de Moraes (UEZO). Após a mesa redonda, a Magnífica 
Reitora, Profª Maria Cristina de Assis e o Magnífico Reitor Nobre Roque dos 
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Santos assinaram o Termo de intenção de convênio entre a UEZO e a 
UniZambeze, universidade pública moçambicana. 

A mesa 2 abordou o tema “Pesquisas Recentes Sobre Questões Étnico-Raciais”, 
tendo como integrantes a Profª Luane Bento (SEEDUC), Greyssy Kelly Araújo 
(Doutoranda UFRJ), Profª Jamila Perini (UEZO), Alice Alves Franco (Psicóloga - 
Quilombo Urbano Dona Bilina no Rio da Prata). A abertura contou com a 
apresentação cultural da CRAS Cecília Meireles, com a dança do Carimbó. 

No segundo dia, durante a Tarde Literária, escritoras de grande relevância na 
literatura brasileira promoveram um rico debate apresentando suas obras. A 
escritora e Profª Simone Ricco (UFF / 8ª CRE) fez a mediação da mesa 3, as 
escritoras Eliana Cruz com a obra Crime no Cais do Valongo, Simone Mota com a 
obra Que cabelo é esse, bela? e Kátia Pires 
Chagas com a obra coletiva Mulheres Reais - 
Caminho do diálogo. Após teve a 
apresentação do grupo cultural “As Mariamas”, 
tendo como representante Adriana Veridiana e 
suas Candaces do coletivo. 

A mesa 4 teve o tema “Negritude e Gestão de 
Negócios” com a participação de Dr. Jovenito 
Tavares (Spin Educacional), Nayara Alves 
(Locutora Rádio Antena 1), Marilene 
Gonçalves (Consciência Dreads) e Rose 
Oliveira (Ginga Tropical); finalizando com a 
apresentação cultural do Grupo Capoeira de 
Santa Cruz e integrantes do Ginga Tropical. 

No terceiro e último dia de evento, a mesa 5 
trouxe para o debate, a Dra. Adriana Alves dos 
Santos Cruz (Juíza da 5ª Vara Federal do 
RJ), a Dra. Lívia Cassares (Defensora 
Pública do Estado do Rio de Janeiro), a 
Profª Ana Lúcia Bielinski (UERJ), o Dr. 
Nivalde Francisca Gonçalves (Pres. da 
Comissão da Igualdade Racial da OAB 29ª 
Sub-Seção RJ), Yuri Borges dos Santos 
(Pres. Do DCE UEZO), a Assistente social 
Eloa Silva de Moraes (CAPS Paraty) e a 
Profª Vânia Lúcia Muniz de Pádua 
conduziu a mediação da mesa. O tema da 
mesa se concentrou em “Ações 
Afirmativas, Sistema Sócio-jurídico e 
Políticas de Reparação”. 

A Profª Luanda Silva de Moraes, vice-
reitora homenageou a Sra. Alaíde de Sá 
Barreto, Candace UEZO de 2019, 
representando todas as Candaces da 
UEZO. Paralelo ao evento ocorreram as 
oficinas de tranças, turbantes e das 
bonecas Abayomis. A conferência de 
encerramento foi conduzida, de maneira 
calorosa e gentil, pelo magnífico reitor 
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moçambicano o Prof. Nobre Roque dos Santos. 

Ao final a Banda de MPB – Trio Obaê, originado da Zona Oeste do RJ, fez uma 
belíssima apresentação; e encerrando a III Semana da Consciência Negra na 
UEZO. 

 

UEZO no Prêmio SECTI 2019 
11 

 

A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste recebeu na noite 
da última sexta-feira, dia 29/11, o 
prêmio da Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SECTI). O evento ocorreu no Theatro 
Municipal do Rio de janeiro e teve o 
objetivo de homenagear as 
instituições que foram parceiras e se 
comprometeram com o 
desenvolvimento técnico-científico ao 
longo do ano. O Governador do 
Estado do Rio, Wilson Witzel e o 
secretário da SECTI, Leonardo 
Rodrigues reafirmaram o 
compromisso de consolidação da 
UEZO no próximo ano, como uma 
prioridade do Governo. A UEZO em 

2020 completa 15 de existência, de resiliência, pois resiste a todas as dificuldades 
de infraestrutura por não ter o campus próprio e de recursos humanos, 
sobrevivendo e trabalhando pelo desenvolvimento do Rio de Janeiro, na Zona 
Oeste. 

Foto: Da esquerda para a direita Alexandre Cesar dos Santos (ProADFI), a Magnífica Reitora da UEZO 
Maria Cristina de Assis,o Governador do Estado do Rio de Janeiro Wilson Witzel, A Vice-reitora da 
UEZO Luanda Morais, a Professora Renata Angeli e o Professor Edmilson Monteiro de Souza (ProEXT). 

 

XII Jornada de Ciência e Tecnologia UEZO 
 

Na foto: Alunos de Farmácia Nahim César de Souza, Rosemara da Conceição Albino, Fabíola Duarte e 

Lahís Suzano. 

Alunos do Curso de Farmácia 
da UEZO, através do projeto 
de extensão coordenado pelo 
professor Diego Aguiar, 
criaram o Blog Ciência em 
Minutos. O objetivo do projeto 
é divulgar artigos científicos e 
resumos (dos alunos) 
utilizando uma linguagem 
acessível e ilustrada.  
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A aluna Luciene França Carneiro da Cunha, 
da Unidade de Biologia – UBIO, da 
Fundação Centro Universitário da Zona Oeste 
lançou o livro “Aproveitamento integral dos 
alimentos”, durante a Jornada de Ciência e 
Tecnologia, que aconteceu no dia 30 e 31/10. 
Fizeram parte da Mesa Redonda a Dra Elaine 
Carvalho, Endocrinologista, a Doutora em 
Medicina e Diretora da Policlínica Geral no RJ 
- Jakeline Magalhães, a  Nutricionista, Membro 
da Sociedade Brasileira de Nutrição Estética, 
Membro da Equipe de Cirurgia Bariátrica do 
Dr. Paulo Falcão - Marise Melo Professora 
Adjunta da UEZO, Engenheira Química e 
Doutora em Ciência de Alimentos - Bianca 
Tomelim, Psicóloga – Especialista em 
Transtorno alimentar Obesidade e 
Emagrecimento e Membro da Sociedade 
Brasileira De Cirurgia Bariátrica e Metabólica e 

Pâmela Gomes da Silva Quixaba e Psicóloga da Base Aérea dos Afonsos.  

 

Empreendedorismo na UEZO 
A Oficina de Empreendedorismo ministrada pelos monitores do programa Startup 

Rio aconteceu  dentro da Jornada 

Ciência e Tecnologia da UEZO. Uma 

parceria Secti, Pró-Reitoria de Graduação 

e de Extensão através do NIT/UEZ0 

 

 

 

DEZEMBRO 

_____________________________________________________________________ 

Reunião do Grupo de Trabalho UEZO/SECTI em 17 de dezembro de 2019 

A Reunião GT SECTI/UEZO ocorreu na terça feira, 17/12/2019 para discutir 
o encaminhamento dos processos de Progressão Docente e Corpo Técnico. Foi 

solicitado pela Gestão da Uezo e 
associações Docente e corpo Técnico, o 
apoio  do Secretário Leonardo Rodrigues 
junto à Procuradoria Geral do Estado. 
Estiveram presentes: 

 Reitora da Uezo, Maria Cristina 
de Assis, e o chefe de gabinete Dario 
Nepumuceno; 
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 Ex-coordenadores do SINTUPERJ, Jorge Luís Mattos (Gaúcho) e 
Loana Saldanha que participaram durante muito tempo na luta do 
processo de progressão  do corpo técnico; 

 Representante do corpo técnico da UEZO Mônica Cristina; 

 Representante da ADUEZO o Prof. Daniel Tadeu Gomes Gonzaga; 

 A Subsecretária de Ensino Superior , a professora Maria Isabel de 
Castro de Souza  e assessores. 
 
 

 


