
CRONOGRAMAS DOS EDITAIS 2012  DA PROPESQ

Cronograma do Programa voluntário de Iniciação Científica – PROVIC/UEZO

Etapas do Edital 001/2012 Datas

Lançamento do Edital 06/01/12

Período de Inscrições 09/01 a 17/02/12

Período de avaliação dos projetos 05 a 09/03/12

Divulgação do resultado na página da UEZO 13/03/12

Assinatura do termo de compromisso pelo orientador e aluno 19 a 23/03/12

Etapas do Edital 002/2012 Datas

Lançamento do Edital 16/01/12

Período de Inscrição, das 9h às 16h 16/01 a 17/02/12

Análise da documentação 23 e 24/02/12

Divulgação do resultado da análise da documentação (site) 27/02/12

Interposição de recursos, das 9h às 16h 28/02/12

Análise do recurso 29/02/12

Divulgação do recurso e convocação para entrevista 01/03/12

Entrevista 06 e 07/03/12

Divulgação do resultado final na página da UEZO 09/03/12

Matrícula  na Secretaria da PPCTM/UEZO, das 10h às 20h 13 e 14/03/12

Divulgação dos Reclassificados, 10h 16/03/12

20 e 21/03/12

Início das aulas, das 19h às 21h 22/03/12

Cronograma do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais – 
Mestrado Profissional

Matrícula dos Reclassificados na Secretaria da PPCTM/UEZO, das 
10h às 20h

EDITORIAL

Prezados Membros da Comunidade Acadêmica da UEZO,

É com muita satisfação que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa UEZO (PROPESQ) apresenta à comunidade o primeiro 
número do INFOPESQ 2012, nesta edição apresentamos os 
principais eventos realizados em 2011, cronograma de editais, 
notícias e curiosidades sobre as principais pesquisas realizadas 
mundialmente. Reservamos neste número um espaço especial 
para a nossa pós-graduação. A PROPESQ espera que em 2012, 
pratiquemos mais a curiosidade científica, façamos mais perguntas 
e busquemos a coesão interna para juntos conseguirmos uma 
sólida inserção externa. Na PROPESQ, estamos firmes na 
inquietação que norteia a nossa missão: assessorar a Comunidade 
Acadêmica nos assuntos relativos à pesquisa Tecnológica e 
Científica. Boa Leitura!

Alex da Silva Sirqueira
PróReitor de PósGraduação e Pesquisa UEZO

MESTRADO PROFISSIONAL UEZO
em Ciência e Tecnologia de Materias 
Inscrições abertas até 17 de fevereiro

Com o documento de autorização da 
CAPES em mãos, a Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação e Pesquisa já se 
prepara para receber os 15 alunos, que 
formarão a 1ª turma do Mestrado 
Profissional UEZO. Os interessados têm 
até o dia 17/02/12, para se inscreverem, 
as aulas iniciarão em 22/03/12. A Pós-
graduação stricto sensu, ministrada em 
dois anos, inicialmente, terá duas linhas 
de pesquisa: “Desenvolvimento e a 
caracterização de materiais 

poliméricos”  e “Metalurgia e materiais para uso naval”, a 
Coordenadora da Pós-Graduação e o  Pró-Reitor de Pesquisa, 
estão finalizando a composição do corpo docente do Mestrado 
Profissional e trabalhando para estruturá-lo. Com o intuito de 
atender aos alunos que já iniciaram sua vida profissional e 
buscam um diferencial no mercado de trabalho, o quadro de 
horários foi dividido em dois dias semanais, no horário da noite. 
Hoje a UEZO passa para o seleto grupo dos cursos 
recomendados pela CAPES, composto por apenas 5,44% das 
instituições de ensino superior brasileiras, muitas delas já 
reconhecidas como universidade, a contar com programas de 
mestrado e doutorado.
Essa conquista é o resultado do trabalho árduo e o espírito de 
cooperação dos docentes do Centro de Produção Industrial 
UEZO, outro fator motivacional foi a convicção de que nossa 
região é merecedora e têm capacidade para fazer a diferença no 
estado. 
O que você está esperando? Acesse o site  www.uezo.rj.gov.br 
conheça e  divulgue o Mestrado.  

Programa Voluntário de Iniciação Científica - 
PROVIC/UEZO

O Programa Voluntário de Iniciação Científica, 
PROVIC/UEZO, tem como objetivo incentivar as vocações de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico dos alunos, sob a 
orientação de docentes pesquisadores UEZO. Os 
interessados  acessem o site UEZO, leiam o Edital e se 
inscrevam, até o dia 17 de fevereiro de 2012, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h, na PROPESQ, Prédio II.

EDITAIS FAPERJ

 Pensa     Rio   –   Apoio     ao     Estudo     de     Temas     Relevantes     e     Estratégicos     para     o     Estado     do     Rio     de     Janeiro   –   
2011

 Apoio à Inovação e Difusão Tecnológica no Estado do Rio de Janeiro 2011

Lançamento do edital: 22/12/2011
Submissão de propostas on-line: de 22/12/2011 a 22/03/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 30/03/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 10/05/2012

Lançamento do edital: 10/11/2011
Submissão de propostas on-line: de 10/11/2011 a 08/03/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 16/03/2012
Divulgação dos resultados preliminares: a partir de 26/04/2012
Entrega da documentação para comprovação da regularidade
 econômica e financeira: até 11/05/2012
Divulgação dos resultados finais: a partir de 31/05/2012
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Atividades Datas Público-alvo

Workshop Inovação e 
Propriedade Intelectual

29 de 
fevereiro a

 01 de 
março

Comunidade 
interna da 

UEZO

1º Curso de Capacitação 
do corpo técnico UEZO: 

“Reologia aplicada à 
Biotecnologia e 

Processos Industriais”

27 e 
28/02/12 Corpo técnico e 

professores

Elaboração de artigos 
científicos em inglês

Fevereiro 
a definir

Comunidade 
interna da 

UEZO

CONQUISTAS DE 2011...

A Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa agradece a 
participação e o apoio da Comunidade UEZO nas ações de 2011:

Bolsas de Iniciação Científica  (BIC) UEZO 2011.2

Professores e alunos foram incentivados a desenvolverem 
pesquisas nos Laboratórios UEZO, 64 candidatos submeteram 
seus projetos e 30 alunos foram contemplados com a BIC UEZO 
2011.2, comprometendo-se a apresentarem os resultados de suas 
pesquisas na V JCT/UEZO.

IV Jornada de Ciência e Tecnologia UEZO

O evento foi um sucesso, a 
comunidade interna da UEZO 
abraçou a ideia, participando 
da Comissão organizadora, 
recepcionando convidados e 
palestrantes em todas as 
atividades e auxiliando nos 
detalhes que fizeram a 
diferença, nas Cerimônias de 
abertura e encerramento da 
Jornada. Os palestrantes que 

visitaram nosso Centro Universitário pela primeira vez, mostraram-
se surpresos com o desenvolvimento da  Instituição e com os 
nossos  Laboratórios.
Mais de 700 alunos inscreveram-se nas   diversas atividades 
oferecidas: Mini-cursos, palestras, mesas-redondas, Lab Tur e 
expo-estágio; 99 expuseram os resultados de suas pesquisas em 
painéis, a aluna Roberta Trovão foi premiada com  1 Tablet, pelo 
destaque na apresentação oral, os trabalhos enviados foram 
publicados no Livro de Resumos digital  da IV JCT/UEZO e 
cadastrados no International Standard Book Number - ISBN. 

Logotipo da IV JCT/UEZO

O aluno  do  curso  de  Engenharia  de 
Produção,  Thiago do Valle Delgado, 
foi  o  autor  do  logotipo  vencedor  e 
ganhou  um  Tablet  no concurso 
promovido para a escolha do logotipo 
da IV JCT/UEZO. Com participação de 
alunos e servidores UEZO, o certame 
recebeu  75 propostas  de  trabalhos 
que foram analisadas e selecionadas 

por  uma comissão composta  por  professores  e  profissionais  da 
área de design. 

Programa Institucional de Iniciação Tecnológica 
PIBIT-  CNPq

Com a aprovação do pedido para implementação do Programa 
Institucional de Bolsa em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
- PIBITI, na UEZO, o CNPq disponibilizou três Bolsas para os 
nossos alunos, a PROPESQ em edital específico selecionou três 
bolsistas, através do Edital 005/2011 da PROPESQ. A UEZO já 
está cadastrada no Programa Ciência sem Fronteiras e os 
nossos alunos  podem se cadastrar, através da modalidade 
candidatura individual.

Aluno UEZO estuda na Europa

Matheus Magioli Cossa concluiu o curso de Polímeros UEZO, em 
2009  e,  com o  projeto  de  pesquisa  “Materiais  absorvedores  de 
ondas eletromagnéticas a base de nanofitas de carbono”, obteve 
ingresso  direto  no  doutorado  do  Instituo  de  Macromoléculas 
Professora  Eloisa  Mano  -  IMA/UFRJ.  Neste  ano  de  2012  ele 
participa  do  doutorado  sanduiche  e  já  está  estudando   na 
Universidade de Hamburgo, na Alemanha.

CURTAS

 "Temos uma 
situação nova no Brasil e no 
mundo. Por aqui, há uma 
indústria farmacêutica que 
se reorganiza em bases 
muito mais sólidas do que 
jamais tivemos. Hoje, ela já é 

grande produtora de genéricos (80% do mercado fabricado no 
País) e dando seus primeiros passos em direção a produtos 
inovadores. No terreno dos equipamentos médico-
odontológicos, as indústrias de capital nacional estão ainda 
numa situação de relativa fragilidade, mas grandes empresas 
multinacionais do complexo eletroeletrônico estão para fazer 
investimentos produtivos no País." 
              José Gomes Temporão e Reinaldo Guimarães
              (Fonte: O Globo – 27/01/2012)

 O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 
reduziu, de oito para cinco anos, o tempo estimado para a 
tramitação de pedidos de patentes depositados a partir de 
2011. A redução foi obtida com a conclusão da informatização 
dos processos, mas o órgão esbarra agora na falta de pessoal 
para alcançar em 2015 a meta de quatro anos, compatível com 
padrões internacionais, que o Governo persegue no Plano 
Brasil Maior.
              (Fonte: Gazeta do Povo– 26/01/2012)

 O Brasil deverá receber, a partir deste ano, 
investimentos de quase US$ 1 bilhão para a construção de pelo 
menos três fábricas - duas de produção de equipamentos de 
alta tecnologia para doenças consideradas prioritárias, como 
câncer, e a outra para o desenvolvimento de vacinas. O 
Ministério da Saúde está em conversações com pelo menos 
cinco multinacionais para negociar a nacionalização e 
transferência tecnológica de medicamentos e equipamentos, 
com o objetivo de reduzir o pesado déficit da balança comercial 
da saúde, que em 2011 alcançou a marca recorde de US$ 11 
bilhões. A sueca Elekta, as americanas GE e Varian, a alemã 
Siemens e a holandesa Philips já iniciaram diálogos com o 
Governo e planejam fazer aportes no País. 
(Fonte: Valor Econômico – 26/01/2012)

 A noviça Companhia Siderúrgica do Atlântico, no Rio, 
está mesmo à venda. É o que aposta pessoa próxima da usina. 
Isto apesar de o presidente da ThyssenKrupp, Heinrich 
Hiesinger, ter negado semana passada a intenção de vender, 
“por enquanto”, a unidade brasileira. (Fonte: O Globo 27/01/2012).



NOTÍCIAS

I  novação     é     imperativo     para   
o     desenvolvimento     do     país,     diz   
ministro     Marco     Antonio     Raupp  

Tomou  posse  na  sexta-feira  (24/1), 
no  Palácio  do  Planalto,  o  novo 

ministro  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  Marco  Antonio 
Raupp,  que  pretende  ampliar  a  infraestrutura  da  ciência  e 
tecnologia,  e  unir  universidades e institutos de pesquisa para 
desenvolver  projetos  estratégicos.  “A  inovação  tecnológica 
deixou de ser uma opção e passou a ser um imperativo para o 
desenvolvimento  do  país”,  afirmou.  O Pró-Reitor  de Extensão 
UEZO,  Roberto  Nicolsky,  esteve  presente  na  solenidade  de 
posse. 

Fonte: MCTI - 26/01/2012 – 15:32) 

Tinta inteligente monitora rachaduras em prédios e pontes 

Acidentes  como  o  que  aconteceu  recentemente  no  Rio  de 
Janeiro, com a queda repentina de três prédios, poderiam ser 
evitados  com  um  monitoramento  adequado.  Para  isso  vêm 
sendo desenvolvidos sensores e redes de sensores, capazes de 
avisar o surgimento da menor fissura na estrutura de qualquer 
construção, sejam edifícios, pontes ou mesmo ruas e estradas. 
O professor Mohamed Saafi,  da Universidade de Glasgow, na 
Escócia,  inventou  agora  uma  solução  ainda  melhor  e  mais 
barata: uma tinta capaz de detectar rachaduras. "Não há limites 
para onde ela possa ser usada, porque seu baixo custo lhe dá 
uma vantagem significativa em relação as opções atuais," diz o 
pesquisador.

Fonte: Site Inovação Tecnológica - 31/01/2012 ) 

Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, 
pode sediar fábrica de iPad

Campo Grande, bairro da Zona Oeste  da  cidade do Rio de 
Janeiro, está na disputa para receber uma fábrica da chinesa 
Foxconn que irá fabricar iPads, os tablets da americana Apple. O 
espaço, de pouco mais de dois milhões de metros quadrados, foi 
oferecido pelo Governo do Estado do Rio, através da 
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio 
(Codin), que faz parte da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços. O 
interesse dos chineses pelo espaço também está relacionado a 
proximidade do bairro com o Porto de Itaguaí. Um outro local 
aventado para a construção da fábrica foi na área do Superporto 
de Açu, em São João da Barra, um empreendimento do 
empresário Eike Batista. Mas, nesse caso, o espaço foi preterido 
pelo fato de o porto ainda não estar pronto. O projeto da fábrica 
da Foxconn ainda não decolou no Brasil porque os chineses só 
irão abrir a unidade no país se os recursos financeiros vierem do 
Brasil. E, segundo uma fonte, é isso que está atrasando o início 
do projeto. O investimento estimado é de cerca de US$ 4 
bilhões, sendo quase US$ 1 bilhão em uma primeira fase. Com a 
portaria que aprova o processo produtivo básico (PPB) do grupo 
Foxconn, passam a ser 11 os fabricantes habilitados a fabricar 
tablets no Brasil com a desoneração fiscal prevista na Lei 
12.507, de 11 de outubro de 2011. A nova legislação incluiu o 
equipamento no Programa de Inclusão Digital, beneficiando-o 
com os incentivos previstos na Lei do Bem (11.196, de 2005) e 
na Lei de Informática (8.248, de 1991).

Fonte: O Globo (http://oglobo.globo.com/economia/campo-grande-na-zona-oeste-do-rio-pode-
sediar-fabrica-de-ipad-3491104 )

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO
Instituição do governo do estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Endereço: Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, 1.203, Campo Grande, Rio de Janeiro-RJ
CEP 23070-200
Tel/Fax.: 21 2332-7535 Email propesq@uezo.rj.gov.br   -  www.uezo.rj.gov.br 
O Infopesq é produzido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduaçao e Pesquisa / Assessoria de Comunicação

CIÊNCIA

Cientistas criam laser de Raios X atômico

Pesquisadores do 
Departamento de 
Energia dos Estados 
Unidos (SLAC 
National Acceleration 
Laboratory) criaram o 
mais curto e mais 
puro laser de raios X 
já feito no mundo. De 
acordo  com 
reportagem publicada 
na edição  on line do 
jornal  O  Estado  de 
São  Paulo,  a 
descoberta torna real uma previsão feita há 45 anos e abre 
portas para uma gama de futuros achados científicos. Os raios 
X dão uma visão penetrante sobre o mundo dos átomos e das 
moléculas,"Nós prevemos que pesquisadores vão usar este 
novo laser para todos os tipos de coisas interessantes, como 
trazer à tona os detalhes de reações químicas ou assistir 
moléculas biológicas trabalhando", disse Rohringer Nina. 
"Quanto menor o pulso, mais rápidas as mudanças que 
podemos capturar. E quanto mais pura a luz, mais nítidos serão 
os detalhes a serem vistos".disse o físico Rohringer Nina, que 
liderou a pesquisa e contou com apoio do Grupo de Estudo 
Avançado Max Planck, em Hamburgo, na Alemanha, além de 
estudiosos do Laboratório Nacional Lawrence Livermore e da 
Universidade Estadual do Colorado. "Essa conquista abre a 
porta para um novo campo das capacidades dos raios X", disse 
John Bozek, cientista do instrumento LCLS . "Os pesquisadores 
certamente vão querer novas instalações para aproveitar este 
novo tipo de laser". 

Pesquisadores criam neurônios com Alzheimer a partir de

 Células-tronco

Cientistas conseguiram, pela 
primeira vez, criar neurônios com 
Alzheimer a partir de células-tronco 
pluripotentes de pacientes com a 
doença. O mal de Alzheimer atinge 
milhões de pessoas em todo o 
mundo e atualmente é incurável. 
Uma das dificuldades em criar um 

tratamento para o Alzheimer é o fato de os cientistas ainda 
desconhecerem seu mecanismo de funcionamento. Os novos 
modelos vão permitir o estudo da causa da doença. Em estudo 
publicado nesta quarta-feira (25) no periódico científico Nature, 
pesquisadores utilizaram células da pele de quatro pessoas com 
Alzheimer (duas com histórico familiar e duas sem) e de outras 
duas pessoas sem a doença. A equipe liderada por Lawrence 
Goldstein, da Universidade da Califórnia em San Diego, Estados 
Unidos, reprogramou, então, a célula-tronco pluripotente - capaz 
de se converter em qualquer outro tipo de célula do corpo – e a 
transformaram em neurônios.

Fonte: Site Último Segundo

                       
Gregory M. Stewart/SLAC
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