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EDITORIAL

UM ESPAÇO PARA A PESQUISA 
TECNOLÓGICA AMBIENTAL UEZO

Professores do Cen-
tro Universitário Esta-
dual da Zona Oeste 
(UEZO) estão, há 
mais de um ano,  en-
gajados em projetos 
que tem como foco o 

meio ambiente. Um grupo multidisciplinar 
que atua na análise do ecossistema, no 
monitoramento de poluentes, na identifica-
ção de novos produtos para uso na indús-
tria e na medicina, bem como na busca de 
alternativas para a remediação de poluen-
tes por microrganismos e vegetais. 
São profissionais com amplo conhecimento 
de microrganismos, vegetais, química ana-
lítica, computação e suporte estatístico. A 
equipe UEZO trabalha na busca de solu-
ções para problemas inversos com aplica-
ção em várias áreas, entre outros enfo-
ques.
Neste número identificaremos estes profis-
sionais que participam deste grupo e abor-
daremos algumas aplicações e exemplos 
de problemas inversos e nanomaterais,  
elementos que fazem parte do cotidiano de 
alguns de nossos laboratórios.
Em busca de soluções

As atividades de pesquisa 
se diversificam nos labora-
tórios UEZO seguindo li-
nhas acadêmicas distintas, 
mas que por vezes se en-
contram em objetivos comuns. Na área tec-
nológica ambiental um grupo de professo-
res com mais de 20 alunos desenvolvem, 
desde 2010, ações voltadas para a explora-
ção de um ambiente diverso e com alto po-
tencial biotecnológico. 
O Centro Universitário Estadual da Zona 
Oeste oferece dez cursos que são reunidos 
em três Centros Setoriais específicos por 
área de estudo. A equipe multidisciplinar 
que atua com projetos com foco em meio 
ambiente conta com docentes de cada des-
tes Centros. 
Do Centro Setorial de Ciências Biológicas e 
da Saúde (CCBS) estão a  Dra Cristiane P. 
Victório, a Dra Ida C. Neves Direito, a Dra. 
Jéssica M. B. D. Vieira, o Dr. João Bosco 
de Salles, a Dra Maria Cristina de Assis, a 
Dra Maria Rita G. Coelho, a Dra Marise 
Costa de Mello, o Dr. Ronaldo F. P. Pereira, 
o Dr. Thiago Bretz Carvalho e a Dra Vânia 
L. M. de Pádua. Do Centro Setorial de 
Computação e Matemática (CCMAT), Dra 
Karla T. F. Leite e a Dra Rosana Paz. E, do 
Centro Setorial de Produção Industrial 
(CSPI) participa a Dra Wilma Clemente. 
 

Problemas inversos

Ainda na linha ambiental a professora 
Adjunta DSc. Rosana da Paz Ferreira 
desenvolve, no Núcleo de Computação 
Científica (NCC/UEZO) soluções para 
problemas inversos com aplicação em 
várias áreas do UEZO. 
Para exemplificar o 
problema inverso 
imaginemos um rio 
com alguns sensores 
de fontes de 
poluição localizadas 
em suas margens. A 
partir da medição da 
concentração de poluentes em alguns 
pontos do rio (efeito) é possível identificar a 
localização e/ou a intensidade (quantidade) 
das fontes de poluição (causa)? Outro 
exemplo de problema inverso de interesse 
é aquele onde a partir do conhecimento 
das fontes de poluição e das medidas 
experimentais da concentração, procura-se 
determinar propriedades físico-químicas do 
rio, tal como o coeficiente de difusão dos 
poluentes. Como estudos em 
desenvolvimento, cita-se a caracterização 
de colunas de absorção para processos 
biotecnológicos, a térmica de materiais, a 
tomografia computadorizada, a restauração 
de imagens biológicas obtidas em 
nanoescala, dentre outras.

UEZO na Feira Faperj de Ciências

O Pró-reitor de Pesquisa representou o 
Centro Universitário Estadual da Zona 
Oeste (UEZO) na “Feira Faperj de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 2011”, em Junho de 
2011. 
Na foto o Pró-reitor de Pesquisa UEZO (no 
centro da foto), assiste à fala do Secretário 
de Estado de Ciência e Tecnologia, Alexan-
dre Cardoso, entre representantes de ou-
tros órgãos do Estado.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2011 e IV Jornada C&T UEZO

A Pró-reitoria de Pesquisa e a Pró-reitoria de Ex-
tensão trabalham na estruturação da Semana de 
Ciência e Tecnologia, que acontecerá de 17 a 21 de 
outubro, no Centro Esportivo Miécimo da Silva. Em 
paralelo, acontecerá a IV Jornada de Ciência e Tec-
nologia UEZO, organizada por professores dos três 
Centros Setoriais UEZO. Está confirmada a presen-
ça do presidente do Instituto Nacional de Produção 
Industrial (INPI), Jorge Ávila na abertura da Jorna-
da. 

ESTAMOS ATENTOS     

A professora Karla Tereza 
Figueiredo Leite, do 
CCMAT/UEZO, ministrou 
as palestras, 
“Reinforcement 
Learning” e “Pesquisa e 
Desenvolvimento – Projeto Energia 
Elétrica”, na Universidade Federal de Goiás, 
a convite do programa de pós-graduação em 
Ciência da Computação da UFG.

CONCURSO PARA CIAÇÃO DO LOGO-
TIPO DA IV JORNADA DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA UEZO

Estão abertas, até 17 de agosto, as 
inscrições para criação do Logotipo da 
IV JCT/UEZO. Os interessados devem 
ler o Edital no site 
www.uezo.rj.gov.br.
A premiação será um livro didático, um 
Tablet e uma viagem para participar em 
evento, no Brasil, relacionado à sua 
área de estudo.

Apresente seu trabalho na IV Jornada de Ciências e Tecnologia UEZO e concorra a um Tablet!
Todos os alunos que estão desenvolvendo pesquisas devem expor seus trabalhos na IV Jornada de Ciência e Tecnologia 
(JCT/UEZO), que acontecerá de 17 a 21 de outubro.  Os resumos devem ser enviados, até 9 de setembro, para o e-mail 
jct.uezo@gmail.com  .   A Comissão Científica, composta por pesquisadores das diferentes áreas UEZO, analisará todos os 
resumos inscritos. As apresentações orais receberão Menção Honrosa e a melhor ganhará um Tablet. Informações no Edital 
no site www.uezo.rj.gov.br, no link PROPESQ.

http://www.uezo.rj.gov.br/
http://www.uezo.rj.gov.br/
mailto:jct.uezo@gmail.com


UniverCedae visita UEZO

Técnicos e Engenheiros da Cedae visi-
taram o Centro Universitário Estadual da 
Zona oeste, no dia 9 de agosto com o 
objetivo de  avaliar parcerias entre as 
instituições visando estudos e capacita-
ção de profissionais na área de sanea-
mento e, tratamento de água e esgoto.

Durante a visita, coordenada pelo Pró-
reitor de Pesquisa e pela Coordenadora 
de Biotecnologia e Biologia, professora 
Vânia de Pádua, foram  apresentados os 
principais investimentos e ações UEZO, 
nos últimos anos. Professores expuse-
ram suas linhas de pesquisa e, ao térmi-
no da visita, os profissionais da Cedae 
conheceram os Laboratórios Didáticos e 
de Pesquisa. 

O encontro já gerou bons resultados 
como a participação da Cedae na IV Jor-
nada de Ciência e Tecnologia UEZO e o 
agendamento da visita dos professores 
do UEZO à Estação de Tratamento de 
Água do Guandu, localizada em Nova 
Iguaçu.

Técnicos  da Cedae e profissionais UEZO reunidos 
assistem ao vídeo institucional.

Nova equipe  PROPESQ

Liderada pelo Pró-reitor de Pesquisa, Prof. 
Alex da Silva Sirqueira, uma nova equipe 
está atuando na PROPESQ. 

Da esquerda para direita:  Profa. Cristiane 
Victorio; Profa. Maria Cristina de Assis ; 
Priscila Cardoso, Renata Aguiar; Joffre de 
Melo Junior; Kátia Cunha; Profa. Erika Dias 
Cabral e Priscila Mouracio.

Coordenador da CAPES visita 
UEZO

O coordenador da Área de Materiais, da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) do 
MEC, professor Carlos Frederico de 
Oliveira Graeff, visitou o UEZO, em julho, 
com o objetivo de auxiliar na construção 
da proposta de gestão do Mestrado 
Profissional do UEZO.

Ele conheceu a proposta UEZO para o 
curso de pós-graduação em Ciência e 
Tecnologia de Materiais, formulada com 
a colaboração do Arsenal da Marinha e 
apresentada  pelo Pró-Reitor Pesquisa do 
UEZO, Alex Sirqueira. Participou de 
debates e visitou todos os Laboratórios.

Na avaliação do 
Coordenador da 
CAPES, Carlos 
Graeff, “a 
instituição tem 
uma estrutura 
adequada, com 
instrumentos 
muito bons e 
docentes jovens 
e engajados”.

O Pró-Reitor de Pesquisa, Alex 
Sirqueira, o Coordenador da CAPES, 
Carlos Graeff e o Reitor UEZO, 
Roberto Soares de Moura.

Ética com animais
Está sendo estrutu-
rada a Comissão de 
Ética com Uso de 
Animais (CEUA) 
UEZO.

Prêmio Jovem Cientista

O Prêmio Jovem Cientista foi instituído 
pelo CNPq em 1981, conta com a parceria 
da Fundação Roberto Marinho, da 
Gerdau e da GE, e tem como objetivos 
promover a reflexão e a pesquisa, revelar 
talentos e investir em estudantes e 
pesquisadores que procuram inovar na 
solução dos desafios brasileiros.

Tema: “CIDADES SUSTENTÁVEIS”.
Inscrições até 31/08/11
Site: www.jovemcientista.cnpq.br

Concreto resistente e barato

A produção de 
concreto de alta 
resistência, com 
menor impacto 
ambiental e cus-
to reduzido aca-
ba de ser obtida 
em pesquisa de-
senvolvida na 
Escola de Enge-
nharia de São 
Carlos (EESC) da USP.
“A pesquisa teve como objetivo buscar 
tecnologia que possibilitasse um concreto 
autoadensável, com baixo consumo de 
cimento Portland, e de alta resistência". 
conta Tobias Pereira, que desenvolveu o 
trabalho em conjunto com o professor 
Jefferson Libório.

Nuvem da Engenharia promete nova era 
para setor industrial

“A Nuvem de Engenharia usa RVEC, uma 
das mais avançadas tecnologias de 
compressão de imagens, em alta resolução, 
tornando possível consolidar de forma 
eficiente aplicações e formatos de dados de 
grande volume, bem como dados de 

projeto, sobre uma plataforma em nuvem"
BNDES recebe R$ 7 bilhões em demanda 
para pesquisa e inovação

O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) recebeu em 
torno de R$ 7 bilhões em demanda de pro-
jetos de inovação que pleiteiam recursos do 
Plano de Apoio à Inovação Tecnológica In-
dustrial dos Setores Sucroenergético e Su-
croquímico (PAISS). Em parceria com a Fi-
nep (Financiadora de Estudos e Projetos), o 
PAISS tem inicialmente R$ 1 bilhão para 
apoiar projetos de inovação em etanol de 
segunda geração e outras pesquisas que 
representem avanços no uso da biomassa 
da cana-de-açúcar. A linha também vai 
apoiar projetos de gaseificação, ou seja, 
produção de tudo o que se fabrica com pe-
tróleo, a partir do gás da queima do bagaço. 
De acordo com Artur Milanez, gerente seto-
rial do Departamento de Biocombustíveis do 
banco, as 57 empresas inscritas passarão 
por uma avaliação e, até 19 de agosto, 
será divulgado o nome das selecionadas 
para que elaborem um plano de negócios. 
Entre as inscritas estão empresas nacionais 
e de fora do Brasil, mas que já atuam no 
País com pesquisas dessa natureza. 
(Fonte: Valor             Econômico       - 11/07/2011)

Na visita aos Laboratórios o coordenador da Capes conversou 
com os técnicos e laboratoristas.

Bolsas UEZO de Iniciação Cien-
tífica 

Estão abertas, até 31 de agosto, as ins-
crições para 30 Bolsas de Iniciação Ci-
entífica, no valor de R$ 360,00 cada  
uma. Alunos a partir do 3º período de-
vem participar. Mais informações no site  
www.uezo.rj.gov.br  , no link  PROPESQ.

Contatos

O INFOPESQ é produzido pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa UEZO, 
com apoio da Assessoria de 
Comunicação.

Sugestões podem ser enviadas para 
propesq@uezo.rj.gov.br.
Pró-Reitoria de Pesquisa 
Tel.: 2332-7535
Participem, mandem textos e artigos 
para publicação.

No mercado.. .
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