
Cara Comunidade UEZIANA,

Ao longo de um ano de existência o Informativo da 
Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  do  UEZO 
conquista  o  seu  espaço  como  principal  veículo  de 
divulgação das atividades de pesquisa realizadas no UEZO. 

O  INFOPESQ sofreu  alterações  diagramais  e 
estruturais   todas  visando  o  aprimoramento  do  material 
ofertado à comunidade.

Neste  número  apresentamos  os  frutos  da  viagem 
realizada  pelo  pró-reitor  de  pesquisa  ao  Massachusetts 
Institute  of  Technology  e  a  Case  Western  Reserve 
University,  o  cronograma  do  concurso  do  mestrado 
profissional  e outros.

Boa leitura!

 

Profa. Chirstine Ortiz - MIT e o Prof. Alex Sirqueira – UEZO

Com o propósito de conhecer e divulgar o Centro 
Universitário  Estadual  da  Zona  Oeste  às  principais 
universidades americanas, o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação, Prof. Alex Sirqueira, visitou a Pró-reitora de Pós-
graduação do Massachusetts Institute of Technology, profa.

Chirstine  Ortiz.  Durante  a  visita  o  Pró-reitor  UEZO 
apresentou  o  UEZO,  as  pesquisa  realizadas,  o  mestrado 
profissional e outras ações que a Instituição desenvolve na 
área de Pesquisa e Pós-graduação. A professora Ortiz ficou 
impressionada com os avanços do UEZO e parabenizou a 
comunidade. Os Pró-reitores conversaram sobre a formação 
dos  discentes,  a  relação  Universidade-Indústria  e  a 
aproximação  do  MIT  com  o  Brasil.  O  Professor  Alex 
Sirqueira conheceu a estrutura do MIT, as salas de aula, o 
alojamento  dos  estudantes,  as  repúblicas,  a  área  de 
convivência  estudantil,  a  quadra  de  esportes  e  visitou  os 
laboratórios  da  Escola  de  Engenharia,  do  Instituto  de 
pesquisa  Cerebrais,  do  departamento  de  Biologia  e  do 
MediaLab.  Ao final  da visita  o  prof.  Alex convidou a Pró-
reitora para visitar o UEZO.

Outra Universidade visitada pelo Pró-reitor UEZO foi 
a Case Western Reserve University em Cleveland, Ohio. A 
Case tem um dos mais conceituados hospitais Universitários 
dos  EUA,  tem  8  prêmios  nobel,  a  Física,  Bioquímica  e 
Medicina, quatro em atuação na Universidade.

O Pró-reitor visitou o campus e ficou impressionado 
com  a  infraestrutura  oferecida  à  comunidade  acadêmica, 
alojamentos, laboratórios, segurança e transporte.

Durante a visita à Case Western Reserve University, 
o  prof.  Alex  Sirqueira,  conversou  com  dirigentes  da 
Universidade  sobre  a  possibilidade  do  UEZO  entrar  no 
projeto  CASE-BRASIL,  um  projeto  entre  a  Universidade 
Americana e as  Universidades Brasileiras  (PUC, UFSCar, 
UFRJ,  UFRGS).  O  pró-reitor  já  encaminhou  a 
documentação solicitada pela Universidade Americana.

Centro Universitário é referência em educação  
tecnológica na zona oeste

Assim foi o título da matéria que ilustrou a capa do 
Jornal  da  Zona  Oeste  este  mês.  O  texto  informa  a 
importância do UEZO para a região, os cursos, a procura 
por alunos não só Rio de Janeiro, mas também de outros 
estados e também da construção do novo Campus. O Pró 
reitor de Pesquisa e Pós graduação Professor Alex da Silva 
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Sirqueira  foi  entrevistado  e  destacou  a  importância  da 
instituição, as parcerias firmadas com grandes empresas e 
da perspectiva para o UEZO daqui a alguns anos.

Para ter acesso a matéria completa basta acessar o 
endereço eletrônico: 
http://portalzonaoeste.com/Portal/8DF4D498-F690-4BF0-
B15A-2ECB790A386F.aspx

II  Fórum Nacional  de Gestores de Instituição  
de Educação em Engenharia

O Pró-reitor  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  UEZO 
participou do II Fórum Nacional de Gestores de Instituições 
de  Educação  em  Engenharia  que  abordou  a  mobilidade 
internacional  e  a  dupla  titulação  em  programas  de 
engenharia  entre  universidades brasileiras e europeias.  O 
Pró-reitor  apresentou o UEZO, o curso de Engenharia de 
Produção e convidou o presidente da Associação Brasileira 
de Educação em Engenharia para visitar o UEZO.

2ª Turma de Mestrado Profissional do UEZO
Começaram no dia 26/06/12 a seleção de candidatos 

para  a  2ª   turma  do  Mestrado  Profissional  em  Ciência  e 
Tecnologia  de  Materiais  do  UEZO.  As  inscrições  estão 
abertas durante o período de 26/06 a 31/07/2012, na sala da 
pós-Graduação, das 09 às 16 horas.
Para se inscrever, o candidato deverá entregar  a seguinte 
documentação: 

Histórico  da  graduação,   CPF,  RG,  CNH  ou 
passaporte,   Diploma de curso superior,  ou, declaração da 
Instituição  de  Ensino  Superior  indicando  as  datas  de 
conclusão  e  colação  de  grau  no  curso  de  graduação, 
Currículo  vitae  comprovado,  Memorial  descritivo  de  suas 
experiências profissionais, Formulário de inscrição, Carta de 
recomendação e 02 fotos recentes.  

A classificação será decidida com base nos seguintes 
critérios: Experiência profissional, Nota da entrevista, Nota do 
memorial descritivo e Maior Idade. 

Serão  oferecidas  15  (quinze)  vagas  no  segundo 
semestre para o Curso de Mestrado, destinadas a portadores 
de diploma de curso superior em áreas de Ciências Naturais, 
Ciências  Exatas,  Engenharia,  Biologia,  Biotecnologia, 
Ciências Médicas, Matemática.
O endereço eletrônico é:  posgraduacao@uezo.rj.gov.br e a 
página do UEZO: www.uezo.rj.gov.br/pos-graduacao.

CRONOGRAMA DO EDITAL 003/2012

Lançamento do edital 27/06/12

Período de Inscrição, das 9h às 16h 27/06 a 31/07

Análise da documentação 01/08 e 02/08

Divulgação do resultado da análise da 
documentação ( site )

03/08

Interposição  de  recursos,  das  9h  às 
16h

06/08

Análise do recurso 07/08

Divulgação  do  recurso  e  convocação 
para entrevista 

08/08

Entrevista 09/08 e 10/08

Divulgação  do  resultado  final  na 
página da UEZO

13/08

Matrícula  na  Secretaria  da 
PPCTM/UEZO, das 10h às 19h

21/08 e 22/08

Divulgação dos Reclassificados, 10h 20/08

Matrícula  dos  Reclassificados  na 
Secretaria da PPCTM/UEZO, das 10h às 
19h

21/08 e 22/08

Aula inaugural, das 19h às 21h 23/08

Início  das  aulas  do  primeiro  período, 
das 17:40 às 22:40, segunda-feira

27/08

Encerramento das aulas 07/12

Fonte:  Maria  Fátima  Vitório  (Assessora  da Pós-graduação)  e  Paulo 
Mariano Pizza (Auxiliar Administrativo)

Garantir acesso imediato a conteúdos educacionais 
nacionais por estudantes,  professores e público em geral, 
por  meio  de  um  programa  de  computador  que  integre 
diferentes sistemas operacionais, como Linux, Windows MS, 
IOS Apple e Android. Essa é a principal  finalidade para a 
criação  da  Plataforma  Educacional  Brasileira,  que  está 
sendo desenvolvida pelos ministérios da Ciência, Tecnologia 
e  Inovação  (MCTI)  e  da  Educação  (MEC).  

A plataforma educacional brasileira poderá oferecer, 
ainda, uma lista de funções e interfaces com outros serviços 
educacionais  do  MEC,  além  de  facilitar  o  acesso  de 
equipamentos  tão  distintos  quanto  smartphones,  tablets, 
laptops  ou  computadores.  

A  ideia  foi  apresentada  durante  o  seminário 
Arquitetura  de  Referência  para  Dispositivos  Digitais, 
realizado na semana passada, no Teatro da Abinee, em São 
Paulo.  O  lançamento  do  projeto  da  plataforma  pelos 
ministérios atraiu representantes dos maiores fabricantes de 
softwares,  hardwares  e  soluções  em  educação.  

"O foco  desta  parceria  entre  o  MCTI  e  o  MEC é 
concentrar  esforços  na  construção  de  um  ambiente  de 
educação  onde serão  disponibilizados  os  elementos  para 
tornar o processo de aprendizagem mais eficiente”, afirmou 
o  secretário  de  Política  de  Informática  do  MCTI,  Virgilio 
Almeida,  ao  acrescentar  que  a  nova  plataforma  deverá 
“ampliar e universalizar o acesso à informação a estudantes, 
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professores e a todos os cidadãos brasileiros, por meio de 
uma  camada  de  software  “simples,  leve,  eficiente  e 
transparente ao usuário final”.

Mediação

Para viabilizar a construção de uma arquitetura de 
referência  compatível  com  o  middleware  brasileiro,  o 
secretário do MCTI entende que “o caminho é combinar as 
diferentes plataformas de diferentes fabricantes e diferentes 
tecnologias  juntamente  com  os  serviços  e  soluções  e 
conteúdos providos pelo MEC e através de instituições com 
as  quais  há  acordos”.  Middleware,  ou  mediador,  é  um 
programa de computador que faz a mediação entre software 
e  demais  aplicações.

Outro ponto importante do projeto da plataforma é a 
redução  dos  custos  para  os  dispositivos  digitais  e  a 
valorização  de  diferentes  aspectos  da  produção nacional. 
“Nós  valorizamos  a  manufatura,  mas  queremos  valorizar 
também as atividades de concepção e de engenharia  do 
país”, afirmou Virgilio, para quem “a educação é a prioridade 
número um do país e nós temos que usar a tecnologia para 
acelerar  esse  processo  de  melhoria  educacional”.  

Sobre os resultados do seminário, o representante 
do MCTI comentou que “ele foi criado para ouvir fabricantes 
de hardware e software sobre as necessidades e sugestões 
que possam ajudar o processo de construção da plataforma 
e falem sobre experiências similares em outros países e as 
características que o middleware deve ter para interagir com 
o  sistema  proposto,  sugiram  soluções,  discutam  as 
características  que  devem  ter.  Este  middleware  é  para 
interagir  com  o  sistema  deles.  Então,  nós  precisamos 
conhecer  as  particularidades  de  cada  fabricante”.  

 Texto: Cristina Antunes – Ascom do MCTI

EUA batem  Japão  e  criam  supercomputador  
mais rápido do mundo

Os Estados Unidos voltaram a ter a primeira posição 
no ranking dos supercomputadores mais rápidos do mundo 
desde  que  a  IBM criou  o  Sequoia,  deixando para  trás  o 
japonês K, fabricado pela Fujitsu, que até então era o mais 
veloz do planeta.

Cálculos  que  deixariam  6,7  bilhões  de  pessoas, 
praticamente a população do mundo inteiro, ocupadas por 
320  anos  usando  calculadoras  de  mão,  são  feitas  pelo 
Sequoia em apenas uma hora.

A  supermáquina  americana  é  1,55  vezes  mais 

rápida do que o modelo japonês e usa mais de 1,5 milhão 
de processadores,  mais  da metade do que o concorrente 
asiático.

A tecnologia  de  ponta  deve  servir  principalmente 
para conduzir simulações que ajudem o país a extender a 
vida  útil  de  suas  armas  nucleares  em  processo  de 
deterioração, evitando a necessidade de fazer testes.

O Sequoia foi instalado no Laboratório Nacional de 
Lawrence  Livermore,  na  Califórnia,  que  pertence  ao 
Departamento de Energia americano.

Para  Thomas  D’Agostino,  da  Administração  de 
Segurança Nuclear Nacional (NNSA, na sigla em inglês), o 
novo supercomputador garante aos EUA a liderança no setor 
e aumenta a confiança dos EUA em seu arsenal nuclear.

Concorrência mundial

Três anos atrás os EUA estavam no topo do ranking 
com outro supercomputador, mas no ano seguinte a posição 
passou para a China e depois o Japão.

Há seis meses, o país tinha seis posições na lista das 
dez  supermáquinas  mais  rápidas  do  mundo,  e  hoje  tem 
apenas três.

A China e a Alemanha têm dois supercomputadores, 
e o Japão, França e Itália têm um cada.

Entre os fabricantes destas máquinas, no entanto, a 
IBM  lidera  o  ranking  já  que  fabricou  cinco  dos  dez  mais 
rápidos do mundo.

David Turek, da empresa americana, diz que a IBM 
se  preparou  durante  dois  anos  para  retomar  a  posição 
número um.

Fonte: BBC News

Estudo  traz  esperança  de  tratamento  para  
doença do sistema nervoso

Com  base  em  um  estudo  preliminar  feito  com  ratos, 
cientistas estão esperançosos de que uma dieta rica em 
colesterol possa beneficiar pessoas com um transtorno 
genético incurável que afeta os nervos.

Pacientes com a Doença de Pelizaeus-Merzbacher (PMD 
na sigla  em inglês)  apresentam alterações na mielina, 
uma camada gordurosa que envolve os nervos e que é 
essencial ao seu funcionamento.

Um  estudo  publicado  na  revista  Nature  Medicine 
mostrou que, em ratos, uma dieta rica em colesterol aliviou 
os sintomas da doença. 

Segundo os autores, os ratos tratados "melhoraram 
dramaticamente".

A  doença  de  Pelizaeus-Merzbacher  é  uma  entre 
várias  leucodistrofias,  transtornos  genéticos  em  que  há 
alteração na mielina - substância que envolve e protege as 
fibras  nervosas,  auxiliando  a  transmissão  de  mensagens 
entre os nervos.

Por conta de anomalias no revestimento de mielina, 
as mensagens não viajam pelo sistema nervoso, resultando 
em uma série de problemas que afetam os movimentos e o 
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raciocínio.

Pesquisadores  do  Max  Planck  Institute  of 
Experimental Medicine, em Göttingen, na Alemanha, fizeram 
experimentos com ratos afetados pela doença, alimentando-
os com uma dieta rica em colesterol.

Grande Potencial

Os primeiros testes foram feitos em ratos com seis 
semanas de idade que já apresentavam os sintomas iniciais 
da doença. Os que foram alimentados com uma dieta normal 
continuaram a piorar mas, no grupo alimentado com a dieta 
rica em colesterol, a doença se estabilizou.

"Esse  tratamento  de  seis  semanas  com  colesterol 
retardou  o  declínio  na  coordenação  motora",  os  cientistas 
disseram.

Testes adicionais mostraram que iniciar a dieta mais 
cedo foi mais benéfico, levando os pesquisadores a concluir 
que,  em ratos, o "tratamento deveria começar logo cedo e 
continuar até a vida adulta".

O estudo foi feito apenas com ratos e não se sabe se 
esse tratamento teria um efeito similar em humanos. Caso 
tivesse,  também  não  se  sabe  quão  cedo  ele  deveria 
começar.Os  autores  do  relatório  disseram:  "Colesterol  na 
dieta não cura PMD, mas tem um potencial notável de aliviar 
defeitos".

Acredita-se  que  o  colesterol  desfaz  os 
"engarrafamentos" dentro das células do cérebro.

A doença é provocada pela produção excessiva de 
uma  proteína  de  que  a  mielina  necessita.  A proteína  em 
excesso acaba ficando presa dentro das células.

Os  especialistas  suspeitam  de  que  o  colesterol 
adicional ajude a liberar a proteína.

Apoio à Inserção de Mestres e Doutores em Empresas 
Sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2012
Lançamento do edital: 10/05/2012
Submissão de propostas on-line: de 10/05/2012 a 23/07/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 27/07/2012
Divulgação dos resultados preliminares: a partir de 
17/08/2012
Entrega da documentação para comprovação da 
regularidade econômica, financeira e fiscal: até 04/09/2012
Divulgação dos resultados finais: a partir de 13/09/2012
Início da vigência das bolsas: 1º/10/2012

Apoio ao Desenvolvimento da Metrologia no Estado do 
Rio de Janeiro - 2012
Lançamento do edital: 17/05/2012
Submissão de propostas on-line: de 17/05/2012 a 18/06/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 27/06/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 12/07/2012
Início da vigência das bolsas: a partir de julho de 2012

Apoio a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 
no Estado do Rio de Janeiro – 2012
Lançamento do edital: 17/05/2012
Submissão de propostas on-line: de 17/05/2012 a 26/07/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 03/08/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 13/09/2012

Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica em Química 
Verde – 2012
Lançamento do edital: 31/05/2012
Submissão de propostas on-line: de 31/05/2012 a 30/07/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: 03/08/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 13/09/2012

Pesquisador tire suas dúvidas antes de  
fazer a sua prestação de contas na FAPERJ, a  
Coordenação  de  Controle  e  Recursos  da 
PROPESQ auxilia os docentes no relatório de  
despesas, formulário e balancete dos recursos  
concedidos.  Outro  serviço  é  o  auxilio  na  
importação de equipamentos, tire suas dúvidas  
na CoCR com Priscila Cardoso.

Editais
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