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Passados alguns dias da 8ª Edição da 

Jornada de Ciência e Tecnologia – “UEZO: 

DEZ ANOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

NA ZONA OESTE”, registramos neste 

informativo os eventos desses dias, nos quais trocamos ideias, 

conhecimentos e convivemos como comunidade Ueziana. As 

atividades se estenderam pela Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em 

Campo Grande, com alunos e professores da UEZO. 
  

 

 

UFMS e UEZO: aulas na pós-

graduação stricto sensu em Biotecnologia e 

Biodiversidade 

 No período de 

14 a 19 de setembro, a 

Prof
a.

 Cristiane Pimentel 

Victório ministrou aulas 

da disciplina “Tópicos 

Especiais em 

Biodiversidade: 

Estruturas Secretoras em plantas: caracterização anatômica, 

histoquímica e potencial biotecnológico”, no Curso de Doutorado 

em Biotecnologia e Biodiversidade, em parceria com a Profª. 

Rosani Arruda. O curso reuniu alunos das regiões do Centro-

Oeste do Brasil, das Universidades da Rede Centro-Oeste, com 

recurso financeiro do FUNDECT (Programa PAPOS-Doutorado 

da Rede-Pro-Centro-Oeste). 

 

 

Anais da VIII Jornada de Ciência &Tecnologia da 

UEZO 

 

Este mês serão publicados os Anais da VIII JC&T-UEZO 2015 

(ISBN:978-85-65120-04-3), contendo os resumos apresentados 

nas sessões de pôster e oral. 

 

 

 

Alunos da UEZO no DUNA 

Os alunos: Bruno Carvalho, Hans Batista, Lucas Vargas, Rafaela 

Vargas e Willian Araujo, do 5º Período do Curso de Construção 

Naval da UEZO, apresentaram o projeto do barco - Rebocador 

NINA na competição chamada DUNA (Desafio Universitário de 

Nautimodelismo) realizada em Santa Catarina-Joinville, no mês 

de setembro. Esta competição tem o intuito de unir estudantes 

de engenharia e áreas afins de Naval para produzir um modelo 

de REBOCADOR, de acordo com as especificações do edital, a 

fim de participar de algumas provas e de desenvolver novas 

tecnologias. Os alunos da UEZO agarraram esta oportunidade 

como forma de colocar em prática os conhecimentos aprendidos 

em sala de aula e de ver como era o processo de construção de 

uma embarcação, mesmo que em escala reduzida. Com 

sucesso, o projeto foi concluído e apresentado no DUNA e na 

VIII JC&T-UEZO. Os alunos propuseram apresentar o modelo na 

Jornada como forma de incentivar outros alunos da UEZO. A 

apresentação do modelo NINA permitiu aos alunos trocar ideias 

e conhecimentos sobre as etapas do trabalho até a conclusão e 

a experiência da competição.  

 

 

 

 

 

“Ficamos muito felizes pois a UEZO está entre os primeiros 

nomes entre as faculdades da área de Naval e nós fomos 

muito elogiados pelo nosso trabalho”. 

 

     UEZO tem mais um Jovem  Cientista  

 A Prof
a
 Dr

a 
Neyda de la Caridad Om 

Tapanes foi comtemplada no edital 

Faperj Edital FAPERJ Nº 06/ 2015 - 

Jovem Cientista do Nosso Estado 

(JCNE) – 2015, com o projeto 

“Tecnologia de conversão de resíduos de biomassa em 

produtos de valor energético e comercial que contribuem 

ao mercado de créditos de carbono”. 
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Nesta 8ª Jornada, os alunos 

de pós-graduação – 

Mestrado Profissional em 

Ciências e Tecnologia de 

Materiais e Ciências e 

Tecnologia Ambiental - 

apresentaram seus 

trabalhos e projetos na 

sessão de pôsteres, nos 

dias 7 e 8 de outubro.  

 A aluna Mônica Silva Araújo Freire, do Mestrado em 

Ciência e Tecnologia de Materiais, orientada pela Prof
a
 Dr

a 
Ana 

Isabel C. Santana, teve o trabalho “Caracterização de Juntas 

Soldadas de Aço Duplex Utilizando Processos GTAW e GTAW 

Automático” premiado com menção honrosa.  

 

Seminário Nacional sobre  os critérios de avaliação do Mestrado 

Profissional área de Materiais  

Nos dias 10 e 11 de novembro, ocorreu na UEZO o 

Seminário  Nacional sobre os critérios de avaliação da 

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior (CAPES) para o Mestrado Profissional da Área 

de Materiais. Participaram do debate a Pró-Reitora de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Maria Cristina de Assis, e o Prof. 

Dr. Carlos Frederico de Oliveira Graeff, coordenador adjunto do 

mestrado profissional da CAPES. Estiveram presentes o Prof. 

Dr. Alisson Rios, coordenador do Mestrado Profissional em 

Ciência e Tecnologia de Materiais da UEZO, a Profª. Drª. 

Patrice Monteiro de Aquim, da Universidade Feevale (RS) e o 

Prof. Dr. Roberto Magnago, do Centro Universitário de Volta 

Redonda - UNIFOA (RJ) e docentes do programa de Materiais 

UEZO. O seminário teve o objetivo de definir os critérios de 

avaliação para o quadriênio 2013 a 2016. 

 

 

 

Apresentação Oral - Bolsistas PIBIC e PIBITI/CNPq  

Na VIII Jornada de Ciência e Tecnologia da UEZO, os alunos ex-

bolsistas CNPq fizeram a apresentação oral dos resultados 

finais dos projetos de ciência e tecnologia. A apresentação foi no 

dia 8 de outubro e contou com a presença de  

 

avaliadores externos: Prof. Dr. Fabiano Saldanha Gomes de 

Oliveira- UERJ,  Prof. Drª. Susana Frasés Carvajal - UFRJ, Prof. 

Dra. Isabelle Karine – UFRJ.  

 

Trabalhos premiados na VIII 

Jornada de Ciência e 

Tecnologia da UEZO 

 Nos dia 7 e 8, os alunos de Iniciação Científica e 

Tecnológica tiveram a oportunidade de apresentar seus 

trabalhos na forma de pôster e oralmente. Ao todo, foram 95 

trabalhos de alunos de graduação, entre pôster e oral, e tivemos 

9 alunos de diferentes cursos da UEZO que levaram menção 

honrosa pela qualidade da apresentação de seus trabalhos. 

Confira os melhores trabalhos: 

Menção honrosa - Apresentação oral: 

Douglas Val Quintans Nunes (CCBS/Farmácia) 

João Carlos dos R. P. de A. Neto (CSPI/ Curso de Naval) 
Danilo K. Hirabae (CCBS/ Curso de Biotecnologia) 

 

Menção honrosa - Apresentação em pôster: 
Felipe Figueirôa Moreira (CCBS/C. Biológicas) 

Gabriel Stocco Morais (CCBS/C. Biológicas) 

Joice L. Menezes (CCBS/C. Biológicas) 
Rayane Duarte (CCBS/C. Biológicas) 

Leticia L. M. Cunha (CCBS/Farmácia) 

Rômulo M. de Barros (CSPI/Processos Metalúrgicos) 

Gabrielle Laut Lopes Marinho (CSPI/Processos Metalúrgicos) 
Francielly Moura de Souza (CSPI/Processos Metalúrgicos) 

Ana Maria de Paula Barbosa (CSPI/Tecnologia em Polímeros) 
 

Mini-curso 

No mini-curso sobre o „Processo de Animação 3D e 

Motion Capture‟, ministrado pelo aluno Yuri Luz, foi apresentado 

um modelo para organizar e ajudar no desenvolvimento de uma 

animação 3D. Foram detalhadas as etapas desse processo, 

desde a proposta, passando pela criação de um storyboard, 

modelo 3D, trilha sonora e renderização, apresentando também 

as ferramentas utilizadas para a execução dessas etapas. Todo 

esse conhecimento compartilhado foi aprendido no curso de 

„Introdução ao Multimídia‟ feito em Stony Brook University, pelo 

Ciência sem Fronteiras. Em seguida, foi apresentado o conceito 

de Motion Capture (ou Motion Tracking), que é a reprodução de 

movimentos reais em animações para que essas fiquem 

naturais. Esse conceito foi também aprendido em sala de aula e 

desenvolvido durante o estágio de verão no Instituto de 

Ambientes Virtuais e Jogos Computacionais (IVECG) da UCI, 

também durante o Ciência sem Fronteiras. Ao final de ambas as 

partes, foram mostrados trabalhos feitos a partir das ideias 

apresentadas. 
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Iniciação Científica 
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Semana Nacional de Ciência e Tecnologia  

Nos dias 20 e 21 de outubro, o Centro Esportivo Miécimo da 

Silva, localizado no bairro de Campo Grande, sediou a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia como polo da Zona Oeste no 

Rio de Janeiro. Este ano, o tema da semana “Luz, Ciência e 

Vida", foi escolhido baseado na decisão da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, que proclamou 2015 como o Ano 

Internacional da Luz, celebrando a luz como matéria da ciência 

e do desenvolvimento tecnológico. O sucesso do evento contou 

com a organização de alunos graduação e pós-graduação, do 

programa Ciência e Tecnologia Ambiental, e professores da 

UEZO. 

 

 

Parte da comissão organizadora e expositores  

O espaço reservado à UEZO contou com stands com temas 

variados, que despertaram o interesse da comunidade 

participante. O stand “Plantas, luz, ciência e vida” organizado 

pela aluna de mestrado em Ciência e Tecnologia ambiental Dora 

Costa, pelas professoras Catharina Fingolo e Ida Carolina, pelo 

aluno da graduação em Ciências Biológicas Carlos Vinicius e 

pelas turmas de Farmácia e Fármacos, buscou esclarecer o 

público sobre o uso de plantas com capacidade de acumular 

poluentes como alternativa de recuperação de água e solos 

contaminados através da fitorremediação, além de informar 

também a população a respeito de alimentos transgênicos e 

biofortificados. Outro stand dos alunos que chamou bastante a 

atenção foi o de “Biologia Molecular e Celular”, que contou 

com vídeo sobre replicação de DNA, esquema de uma célula 

feita com parafina e biscuit, e até mesmo com uma maquete 

com o tema baseado em “Jurassic World”, explicando sobre 

aspectos genéticos abordados no filme, que também fizeram 

sucesso entre crianças e adultos. Houve também oficinas de 

pilha e química apresentadas por alunos do Curso de Tecnologia 

em Processos Metalúrgicos e também degustação de biscoitos 

feitos sem glúten por alunos no projeto “Celíacos na Uezo”. O 

evento ocorre anualmente, no mês de outubro, desde 2004, em 

todo o país, sob a coordenação do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, por meio do Departamento de Difusão e 

Popularização da Ciência e Tecnologia (DEPDI/SECIS) e conta 

com a colaboração de secretarias estaduais e municipais, 

agências de fomento, espaços científico-culturais, instituições de 

ensino e pesquisa em oficinas e palestras, sociedades 

científicas, escolas, órgãos governamentais, empresas de base 

tecnológica e entidades da sociedade civil. 

 

 

 

 

 

No dia 24 de setembro, tivemos a 

palestra “Introdução às técnicas de 

vistorias em embarcações e unidades 

offshore", ministrada pelo Eng. Naval 

Paulo Fonseca da “Cultura Naval”  

(http://www.culturanaval.com). A palestra 

teve a participação de vários alunos do 

curso de Naval e foi proposta por 

iniciativa do aluno Isaac Souza (Processos Metalúrgicos), que 

estabeleceu o primeiro contato. Este projeto tem com proposta 

trazer temas de interesse dos alunos e que contribuam para 

formação do corpo docente, técnico e discente. As indicações de 

palestrantes e temas são bem-vindas, através do endereço 

eletrônico: coordict@uezo.rj.gov.br 

No mês de outubro, tivemos 2 edições do projeto com 

os temas: “Sistemas de secreção bacterianos como alvos 

para inibidores da virulência de superbactérias” (Drª. Letícia 

Miranda Lery Santos-FIOCRUZ) e “Identificação Humana: 

papiloscopia, antropologia, odontologia forense e DNA” (Dr. 

Rodrigo Grazinoli Garrido- UFRJ). Este mês teremos a palestra 

"Erros e Acertos na prestação de contas FAPERJ", no dia 

26, quinta-feira, às 14h. A palestra será ministrada por Moacir 

Almeida, atual auditor da UEZO, que foi auditor na FAPERJ. 

 

 

 

 

A Revista AS&T, UEZO  Qualis 

B5 para Ciências Ambientais terá 

edição especial de divulgação de 

artigos dos palestrantes do 1º 

Simpósio de Ciência e Tecnologia Ambiental, promovido pela 

pós-graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental. 

 http://www.uezo.rj.gov.br/ojs/index.php/ast 

 

Qualificar para Inovar 

mailto:coordict@uezo.rj.gov.br
http://www.uezo.rj.gov.br/ojs/index.php/ast
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EDITAIS FAPERJ 
 
Edital FAPERJ Nº 11/2015 
Cooperação VALE/FAPES/FAPERJ para apoio à pesquisa em logística, meio ambiente e 
pelotização. 
Lançamento do edital:19/08/2015 
Submissão de propostas on-line: de 19/08/2015 a 30/11/2015 
Divulgação dos resultados: a partir de 31/05/2016 
 
 
 

Expediente 

O INFOPESQ é um informativo da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Propesq) da Fundação Centro Universitário 
Estadual da Zona Oeste, instituição do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de 
Ciência,Tecnologia e Inovação.  

 
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação: Prof

a
 Dr

a
 Maria Cristina de Assis  

Coordenador de Pesquisa: Prof Dr
 
 Alexander Machado Cardoso 

Coordenadora de Iniciação Científica: Prof
a
 Dr

a
 Cristiane Pimentel Victório  

Coordenação de Pós-graduação: Prof Dr Alisson Clay Rios da Silva 

Coordenação de Laboratórios Didáticos: Antônio Marcos Dias de Oliveira  

Assistente Administrativo: Emerson Azevedo dos Santos                                                

Produzido pela Propesq e Revisado pela Assessoria de Comunicação 
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