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De acordo com o Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro, o dia (02/2) marcou o início
da Gestão da Magnífica Reitora  Luanda 
Moraes e do Magnífico Vice- Reitor Dario 
Nepomuceno. As boas-vindas foi realizada 
pela Professora Maria Cristina de Assis, que 
se despediu do cargo de Reitora, agradeceu
à equipe e desejou sucesso aos integrantes
da gestão que se inicia. Em seguida, a nova
Gestão 2021-2025, realizou a primeira reunião
de gestão, de modo remoto com os pró-reitores
e setores vinculados à Reitoria, onde foi 
divulgado um conjunto de ações planejadas 
que serão realizadas em diferentes eixos,
divididos: UEZO mais Digna, UEZO mais 
Produtiva,  UEZO mais Popular e UEZO  
mais Estruturada.O período de transição d
nova gestão ocorrerá ao longo do mês de fevereiro.

Passagem simbólica marcou início de nova Reitoria

Composição da nova gestão UEZO:
Reitora - Luanda Silva de Moraes
Vice-reitor - Dario Nepomuceno da Silva Neto
Pró-reitor de Graduação - Florêncio Gomes de Ramos Filho
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação - Ana Beatriz de Menezes Santoro
Pró-reitor de extensão - Edmilson Monteiro de Souza
Pró-reitora de Administração e Finanças - Maria Cristina de Assis
Chefe de Gabinete - Vânia Lúcia Muniz de Pádua
Prefeito - Gilberto Jorge da Cruz Araújo

Foto: Primeira reunião remota realizada no dia 02/2,
com os Pró-Reitores e setores vinculados à Reitoria.

Foto: Prof.Maria Cristina de Assis (á direita) ao lado da nova Reitoria UEZO

Campus da UEZO é destaque em reunião 
com  autoridades do Estado
A Magnífica Reitora Luanda Moraes e do 
Magnífico Vice-Rei tor  Dar io Nepomuceno 
participaram de uma reunião no dia (9/2), 
com o Presidente da Alerj, Deputado André
Ceciliano, o Deputado Waldeck Carneiro, o 
Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia
e Inovação, Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho
e o Subsecretário de Ensino Superior e Inovação
Edgard Leite Ferreira Neto. A Alerj e a Secti estão 
empenhadas na consolidação do campus próprio da
U e z o  e  d e fi n i r a m  p a r a  e s s e  o b j e t i v o .

Foto: Da esquerda para a direita, o Subsecretário de Ensino Superior e
Inovação, Edgard Leite Ferreira Neto, o Presidente da Alerj,Deputado 
André Ceciliano, o Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação
Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, a Magnífica Reitora Luanda Moraes, 
o Deputado  Waldeck Carneiro e o Magnífico Vice-Reitor Dario Nepomuceno

Uma UEZO mais Digna, mais Produtiva,
mais Popular, mais Estruturada.
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O Cluster Brasileiro de Inteligência Artificial para Navios
e Navios Autônomos- CIANNA, é uma associação
sem fins lucrativos, que busca fortalecer a produção 
de soluções e patentes brasileiras dentro destes 
segmentos de alta tecnologia para o setor marítimo.
A iniciativa reúne representantes do Governo Federal, 
academia, empresas marítimas e lideranças industriais.
 A ideia é que uma plataforma sem fins lucrativos 
promova o intercâmbio de empresas e instituições para
o desenvolvimento da Inteligência Artificial no setor 
marítimo nacional. Outros objetivos da iniciativa são 
alavancar projetos e soluções tecnológicas, atrair 
investimentos e reunir núcleos de pesquisa que já atuam
na área. A UEZO, através de sua Unidade de Tecnologia
em Construção Naval (UNav), representada pelo
professor Marcelo Musci, comemora sua participação
nessa iniciativa, inédita no país, que busca trazer para a 
universidade, projetos de pesquisa em toda a cadeia 
produtiva do setor marítimo, possibilitando inclusive 
conseguir linhas de crédito e suporte financeiro ao
desenvolvimento de projetos tecnológicos, envolvendo
não só o corpo docente, mas também os alunos de 
t o d o s  o s  c u r s o s  d e  g r a d u a ç ã o  d a 
UEZO.

Empresas e entidades criam o Cluster Brasileiro
de Inteligência Artificial para Navios
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Edmilson Monteiro de Souza / Pró-reitor de Graduação: Florêncio Gomes de Ramos Filho / Pró-reitora de Pesquisa: Ana Beatriz de Menezes Santoro / Chefe de Gabinete:
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A Semana Acadêmica da Naval é um evento proposto pela Unidade Universitária de
Tecnologia em Construção Naval e tem como objetivo principal proporcionar a troca
de experiências entre discentes e docentes, divulgação de pesquisas, exposições de
ideias e palestras sobre o setor naval.Nesta primeira edição, o evento trará palestras, 
minicursos e exposição de trabalhos em vídeos online. Destaca-se nesse grupo de 
eventos, uma Rodada de Entrevistas com ex-alunos que estão embarcados no setor
naval. As atrações do evento contam com profissionais de destaque em suas áreas
de atuação empresarial e acadêmica de forma a incentivar os discentes em suas 
futuras carreiras.O evento ocorrerá entre os dias 19 e 20 de abril de 2021 de forma 
online pela internet no site https://sites.google.com/view/seanav2021.

O Conselho curador é formado por membros fundadores 
do CIANNA, mas é aberto a outros agentes que possam
também ajudar nos objetivos do Cluster.  Além de ajudar 
na regulação básica do Cluster e na sua transparência, 
o Conselho curador é um ente mediador de questões e 
diretrizes do CIANNA.

Conselho Curador

Prof. Dr. Marcelo Musci Zaib Antonio
Diretor de Unidade Universitária de 
Tecnologia em Construção Naval - Unav
do Centro Universitário Estadual da 
Zona Oeste, RJ - UEZO

Dr. Aristides Pavani Filho

Dr.Paulo Alberto Violada
Diretor

Dr. Renan Bonnard
Coordenador de Inovação

CGM Milton Ferreira
Diretor Geral
Subsidiária Brasil

Dr. Lourenzo Cardoso de Souza
Sócio-Diiretor da USSV  Tecnologia
Autônima Ltda

UEZO EM FOCO

A Reitora Luanda de Moraes e a professora Renata Angeli,
coordenadora do Núcleo  de  Inovação  Tecnológica 
- NIT/ Uezo participaram do programa Ciência e Existência, 
exibido na TV Alerj.O tema abordado foi a  Sustentabilidade.
Foi apresentado na ocasião o projeto Observatório Sustentável
da UEZO.Veja o programa dividido em dois blocos. 
Acesse o YouTube da TV Alerj.


