
Na foto o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Alex da Silva Sirqueira 
(centro), a Coordenadora do Mestrado Profissional, professora Erika Dias Cabral e os 
alunos do curso de Mestrado Profissional em cerimônia da aula inaugural.

No dia 22 de março o Centro Universitário Estadual 
da Zona Oeste – UEZO apresentou a aula inaugural do seu 
primeiro curso de Mestrado Profissional. 

O evento  contou  com a  presença  dos  alunos  do 
curso,  do  engenheiro  Joel  Weisz,  diretor  da  Cognética 
Consultoria  de  Empreendimentos  Ltda  e  Diretor  da 
PROTEC,  que  ministrou  a  palestra  sobre  “Inovação 
tecnológica  e  desenvolvimento  industrial”,  do  Vice-reitor 
Antônio João Carvalho Ribeiro, e ainda membros da Marinha 
do Brasil. 

O processo de seleção para o Mestrado Profissional 
contou com a participação de 91 candidatos que disputaram 
15 vagas. 

Os  candidatos  não  selecionados neste  edital  não 
podem desanimar,  no próximo semestre teremos um novo 
edital com mais 15 vagas. 

Para isso os candidatos devem ficar atentos ao site 
da UEZO onde serão divulagadas as informações sobre o 
novo processo. 

Boa sorte a todos!

"Economist":  Programa  de  bolsas  é  ousada  
tentativa de avanço do Brasil 

Melhora  na  mão  de  obra  brasileira  pode  fazer  "grande 

diferença", diz revista                       Fonte: BBC BRASIL, 16/03/2012

O programa Ciência  sem Fronteiras,  que prevê a 
entrega de milhares de bolsas de estudo para que brasileiros 
se capacitem no exterior, foi qualificado pela revista britânica 

The Economist como a "mais ousada tentativa do Brasil de 
estimular seu crescimento econômico".

Lançado em 2011, em parceria com os ministérios 
da Ciência e da Educação, o projeto tem como meta formar 
alunos  de  graduação  e  pós-graduação  em  países  como 
Alemanha, EUA e Reino Unido, para torná-los, nas palavras 
do governo federal, "competitivos em relação à tecnologia e 
inovação".

"Até  o  final  de  2015,  mais  de 100  mil  brasileiros 
(oficialmente, o governo brasileiro diz que serão 75 mil) terão 
passado  cerca  de  um  ano  no  exterior  nas  melhores 
universidades  do  mundo,  estudando  temas  como 
biotecnologia, oceanologia e engenharia de petróleo, que o 
governo  considera  essenciais  para  o  futuro  do  país", 
escreveu a Economist em sua edição que chegou às bancas 
em março.  "Isso  custará  R$  3  bilhões,  sendo  um quarto 
disso pago por empresas e o restante pago pelo dinheiro dos 
impostos."

A  revista  cita  autoridades  defendendo  que  a 
melhoria na qualidade da mão de obra brasileira pode fazer 
"uma  grande  diferença"  -  ainda  que  a  longo  prazo  -  no 
fomento às taxas de crescimento da economia, atualmente 
menores que as de outros países do grupo Bric.

segundo  a  publicação  britânica,  brasileiros 

diplomados ganham, em média, 3,6 vezes mais do que os 
formados apenas no ensino médio. 

"Os EUA são o destino mais popular, mas até o ano 
passado  havia  apenas  9  mil  brasileiros  em  campi 
americanos (excluindo-se os estudantes de idiomas). Juntos, 
os chineses e indianos somavam 260 mil", afirma a revista 
Economist.

3Peixes cobaias: conheça a nova vedete  
dos testes científicos

Nem  macaco,  nem  rato.  A 
nova  estrela  entre  as  cobaias  de 
laboratório  são  os  peixes.  Um  dos 
mais  simples  deles,  o  Danio  rerio 
(também conhecido como Paulistinha 
ou Zebrafish),  um nadador  de 5  cm 
vendido  em  petshop,  vem  sendo 
usado em estudos científicos de laboratórios no Brasil, EUA 
e  Europa.  Puro  nepotismo:  “Os  mamíferos  possuem  um 
ancestral em comum com o Zebrafish, e compartilham uma 
série  de  genes  parecidos”,  diz  Daniela  Valadão, 
pesquisadora da espécie no Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia  de  Medicina  Molecular  da  UFMG.
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Some  a  isso  uma  série  de  vantagens  sobre  os 
mamíferos  e  tem-se  no  peixinho  a  cobaia  perfeita,  a 
gestação leva no máximo 7 dias, os ovos são fecundados 
externamente e os embriões são transparentes, deixando as 
células  mais  acessíveis  para  manipulação.  Com  esses 
atrativos,  o  Zebrafish  tem  ganhado  espaço  em  áreas  de 
estudo  que  vão  de  transplantes  e  problemas  cardíacos  a 
câncer e células-tronco. Com isso, estima-se que o número 
de variedades da espécie,  hoje calculada em 1.300, suba 
para 5 mil até 2014. Os ratos de laboratório que se cuidem 
— ou respirem aliviados.                      Fonte: Revista Galileu

Além do emprego como cobaias,  propriamente 
ditas,  muitos  pesquisadores,  a  exemplo  do  professor 
adjunto  de  Bioquímica  da  UEZO,  João  Bosco  de 
Salles,  que  usa  peixes  como  bioindicadores  no 
monitoramento  da  qualidade  ambiental.  Em  uma  de 
suas linhas de pesquisa o  professor  João  Bosco está 
avaliando  as  atividades  de  diversas  enzimas  de 
tilápias  (Oreochromis  niloticus  niloticus)  como 
biomarcadoras no monitoramento da qualidade da água 
do  rio  Guandu  –  manancial  hídrico  usado  no 
fornecimento de água potável para cerca de 10 milhoes 
de  habitantes  da  região  metropolitana  do  Rio  de 
Janeiro.

Cientistas  capturam  1ª  imagem  de  emissão  de 
energia em molécula                                  Fonte: BBC BRASIL, 27/02/2012

              Pesquisadores conseguiram 
captar   pela    primeira vez   imagens 
da    distribuição    de  carga em uma 
única molécula, com detalhes de uma 
complexa  "dança"  de   elétrons    em 
pequenas escalas.

            Cargas   em   átomos  únicos 
já foram medidas em outras ocasiões, 
mas     a    captura    de   imagens  do 
fenômeno     em       uma      molécula 
complexa   é   algo  mais difícil.

A técnica  pioneira  pode  permitir  que  se  observe 
diversos  processos  de  transferência  de  carga  que  são 
comuns na natureza.

A pesquisa do grupo IBM Research, de Zurique, na 
Suíça,  foi  publicada  nesta  semana  na  revista  científica 
Nature Nanotechnology.

A mesma  equipe  foi  responsável  por  medir  pela 
primeira vez a carga de átomos únicos, e também por fazer 
a primeira imagem de uma molécula única. A nova pesquisa 
é uma extensão dos dois trabalhos anteriores.

No  entanto,  uma  técnica  diferente  foi  usada, 
chamada de microscopia por sonda Kelvin – uma variação 

de uma técnica de microscopia que permitiu que se fizesse a 
primeira imagem molecular, em 2009.

Os  cientistas  usam  uma  barra  com  apenas 
bilionésimos de metros de largura, cuja ponta é formada por 
apenas uma molécula.  A barra,  chamada de  cantiléver,  é 
carregada  com  uma  pequena  voltagem  e  aproximada  de 
uma molécula maior, em formato de xis.

Quando ocorre a aproximação, a cantiléver começa 
a se mexer, revelando onde os elétrons estão na molécula.

"Será possível  investigar  no nível  molecular  único 
como a carga se redistribui quando elos químicos individuais 
são  formados  entre  átomos  e  moléculas  em superfícies", 
afirma um dos autores do estudo, o cientista Fabian Mohn.

"Isso é essencial para construir aparelhos de escala 
atômica ou molecular."

Por que não podemos ser mais inteligentes do  
que somos

Cientistas  descobriram  que  melhorar  em  memória,  
atenção  ou  raciocínio  pode  piorar  o  desempenho em 
outras funções cognitivas                                     Fonte: Revista Época

A inteligência  sempre foi 

uma característica  essencial para 
a    sobrevivência    e   a evolução 
dos    seres     humanos.     Nossa 
capacidade          de          resolver 
problemas   complexos,   trabalhar 
de forma cooperativa e entender a 
passagem  do  tempo  estão  por  trás  do nosso sucesso de 
nossa espécie.

Mas se  a   inteligência  é  assim  tão  fundamental 

para  a  sobrevivência  da   espécie,  por  que  não  somos 
ainda  mais  inteligentes  –  ou  seja,  mais  adaptados aos 
desafios representados pelo mundo – do que somos?

Pesquisadores  da  Universidade  de  Warwick,  na 
Inglaterra,  descobriram  que  a  equação  não  é  assim  tão 
simples.  Eles  concluíram  que  melhorias  em  funções 
cognitivas como a memória, a atenção e o raciocínio trariam 
uma piora do desempenho de outras. Para os cientistas, a 
ideia  de  um  super-cérebro  só  seria  possível  na  ficção 
científica.

Segundo Hills,  o  estudo sugere  que há um limite 
para melhorar as funções cognitivas. Um exemplo simples é 
o uso de cafeína para aumentar a atenção. A pessoa pode 
até  ficar  mais  alerta,  mas  seu  nível  de  ansiedade  pode 
aumentar e sua coordenação motora fina pode piorar.
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A mensagem é que não dá para ter tudo ao mesmo 

tempo.  Ir  além  em  uma  habilidade  é,  necessariamente, 
deixar outras para trás.

Avaliaçao  de  resinas  poliméricas  na 
recuperação  de  metais  de  rejeitos  de 
galvanoplastia   Fonte: Professora Drª Luciana da Cunha Costa

Já a alguns anos pesquisadores tem sintetizado e 

avaliado resinas poliméricas contendo grupos trocadores ou 
complexantes de íons metálicos. Apesar de já estarem bem 
estabelecidas diversas rotas para a sintese destes materiais 
e  as  condições  ideais  de  remoção  de  diversos  íons  é 
possível perceber que, na maioria das vezes, esses estudos 
são feitos de forma isolada, para um único metal  ou para 
misturas  de  metais  simulando  efluentes,  condições  nem 
sempre  aplicáveis  às  condições  reais  de  tratamento  de 
efluentes industriais. Pensando nisto as professoras Mônica 
Regina da Costa Marques (IQ-UERJ) e Luciana da Cunha 
Costa (CCBS-UEZO) vem desenvolvendo uma parceria no 
sentido  de  preparar  e  avaliar  resinas  poliméricas  para  a 
resolução de prolemas reais. O primeiro fruto desta parceria 
é  a  dissertação  de  mestrado  "Recuperação  de  cobre  de 
rejeitos de galvanoplastia utilizando resinas de troca iônica" 
de  Adriana  Azedias  Andrade  Evaristo,  aluna  do  PPGQ-
UERJ, dissertação defendida em fevereiro de 2012. Neste 
estudo a adsorção seletiva de íons cobre (II)  de resíduos 
sólidos  provenientes  da  indústria  de  galvanoplastia  foi 
estudada  utilizando  resinas  de  troca  iônica  catiônica  e 
aniônica. Foram alcançados elevados teores de remoção de 
cobre (II) para ambas as resinas avaliadas.

“Gerdau bate recorde de vendas em 2011”
Fonte: Press Release, 16/02/2012

A Gerdau  encerrou  o  ano  de  2011  com  recorde 
histórico de vendas físicas consolidadas, de 19,2 milhões de 
toneladas,  impulsionado  pela  maior  demanda  por  aços 
longos  no  continente  americano,  com  destaque  para  os 
mercados  da  construção  civil  e  indústria.  O  volume  de 
vendas  alcançado  no  exercício  representa  10%  de 
crescimento sobre o desempenho comercial do ano anterior. 
No  quarto  trimestre,  as  vendas  físicas  consolidadas 
atingiram 4,7 milhões de toneladas, uma expansão de 4% 
sobre os últimos três meses de 2010.

 Com o aumento de vendas físicas, a receita líquida 
consolidada  evoluiu  16%  no  quarto  trimestre  perante  o 
mesmo período do ano anterior, chegando a R$ 9,1 bilhões 
e, em 2011, alcançou R$ 35,4 bilhões. No quarto trimestre, a 

produção  consolidada  de  aço  atingiu  4,7  milhões  de 
toneladas,  um acréscimo de  8% em comparação com os 
últimos três meses de 2010. Ao longo do ano, a produção de 
aço consolidada cresceu para 19,6 milhões de toneladas.

“Fechamos  o  ano  de  2011  com  um  bom 
desempenho operacional e financeiro, em que se destacam 
o recorde histórico de vendas físicas, a adequada gestão 
de  despesas  e  os  patamares  confortáveis  de 
endividamento, mesmo frente às adversidades decorrentes 
da desaceleração da economia global e da crise européia. 
Portanto,  no  ano  em  que  completamos  110  anos  de 
história,  consolidamos  uma  gestão  profundamente 
comprometida com a sustentabilidade econômica, social e 
ambiental de nossos negócios. Nosso desafio para 2012 é a 
contínua melhoria dos resultados financeiros e, para isso, 
seguiremos  investindo  cada  vez  mais  para  manter  a 
preferência de nossos clientes, além de buscar a redução 
dos custos especialmente das matérias-primas em nossos 
negócios”,  afirma  o  diretor-presidente  (CEO)  da  Gerdau, 
André B. Gerdau Johannpeter.

Edital  para  Técnico  de  laboratório  e  
Laboratorista da UEZO

Seguem as  inscrições  até  o  dia  13/04/12  para  o 
concurso  de  Técnico  de  Laboratório  e  Laboratorista  da 
UEZO,  com  salários  de  R$  1.897,97  e  R$  2.550,53 
respectivamente. 

Esta  é  uma grande  oportunidade  de  ingresso  no 
serviço  público  estadual  que  conta  com  o  regime  de 
contatação  estatutário  e  benefícios  como  auxílio 
alimentação de R$ 330,00, auxílio transporte de R$ 234,00 e 
auxílio creche de R$ 450,00 (por filho, até 6 anos).

Mais informações no site: http://www.uezo.rj.gov.br

Edital FAPERJ n.º 05/2012
Programa  Apoio  a  Equipes  Discentes  em  Projetos  de  Base 
Tecnológica para Competições de Caráter Educacional – 2012

Lançamento do edital: 16/02/2012
Submissão de propostas on-line: de 16/02/2012 a 09/04/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 13/04/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 03/05/2012

Edital FAPERJ n.º 06/2012
Programa  Apoio  à  Atualização  de  Acervos  Bibliográficos  nas 
Instituições de Ensino Superior e Pesquisa Sediadas no Estado 
do Rio de Janeiro – 2012

Lançamento do edital: 23/02/2012
Submissão de propostas on-line: de 23/02/2012 a 09/04/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 13/04/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 03/05/2012

Mais informações no site: http://www.faperj.br
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