
Ao  fazer  um  balanço  do  nosso  primeiro  ano  na 
gestão  da  PROPESQ,  vejo  com  orgulho  o  crescimento 
ascendente  das  pesquisas  no  UEZO.  Isto  é  o  reflexo  do 
comprometimento de toda a comunidade acadêmica com as 
iniciativas da PROPESQ, destaco a colaboração do corpo 
docente,  o  apoio  do  corpo  técnico  e  do  entusiasmo  dos 
nossos  alunos.  Passos  importantes  foram  dados  para 
melhorar  a  infraestrutura  dos  laboratórios  didáticos  e  de 
pesquisa, na divulgação das pesquisas realizadas no UEZO, 
no contato com IES e outras ações. Estamos empenhados 
na  criação  do  Núcleo  de  Integração  Tecnológica  e  na  V 
Jornada de Ciência e Tecnologia. Com a resposta positiva 
da  comunidade,  estou  convicto  do  desenvolvimento 
harmônico do UEZO. 

Neste número apresentamos os projetos de nossos 
docentes  em  reciclagem,  bioprospecção  e  estudo  de 
métodos  alternativos  de  detecção  precoce  de  doenças 
degenerativas, como o câncer.

O próximo número do INFOPESQ será uma edição 
especial  comemorativa do primeiro  ano do Informativo da 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação do UEZO.

Alex Sirqueira
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação

   Boa Leitura!

Em  visita  a  Universidade  Estadual  do  Norte 
Fluminense, o pró-reitor de pesquisa e pos graduação UEZO, 
prof.  Alex  da  Silva  Sirqueira,  reuniu-se  com  o  Magnífico 
Reitor da UENF, prof. Silvério de Paiva Freitas e com o Vice-
Reitor Edson Corrêa da Silva, no encontro foi reafirmado o 
desejo  de  aumentar  a  colaboração  entre  as  duas  IES.  O 
Reitor  da  UENF  desejou  sucesso  para  o  UEZO  e 
parabenizou  a  comunidade  pelas  conquistas.  O  prof.  Alex 
informou  que  participará  do  IV  Congresso  Fluminense  de 
Iniciação  Científica  e  Tecnológica  que  será  realizado  em 
Julho na UENF.

O Pró-reitor de pesquisa UEZO, participou da reunião 
para  criação  da  Rede  das  Assessorias  de  Relações 
Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Estado 
do  Rio  de  Janeiro  (REARI-RJ),  a  REARI-RJ  que  tem por 
finalidade  o  aperfeiçoamento  das  atividade  de  cooperação 
internacional  como instrumento para a melhoria  do ensino, 
pesquisa e extensão das IES do Rio de Janeiro. Em Julho a 
Reunião  da  REARI-RJ  será  realizada  no  UEZO,  com  a 
participação de representantes da UENF, UERJ, UFF, IFRJ, 
UNIRIO, CEFET, UFRJ, PUC, UFRRJ.

Com  o  incentivo  da  PROPESQ  professores  dos 

Centros Setoriais da Matemática e da Biologia se unirão para 
criar o grupo de pesquisa em BIOINFORMÁTICA.

Visita a UNIFOA

Atendendo a solicitação do Pró Reitor de Pesquisa a 
Coordenadora de Pesquisa do UEZO, professora Érika Dias 
Cabral e a secretária da pós-graduação, Maria Fátima Vitório, 
visitaram o  Centro  Universitário  Oswaldo  Aranha  em volta 
redonda,  UNIFOA,  que  está  situada  próximo  ao  polo 
Automobilístico  do  estado  do  Rio  de  Janeiro.   A reunião 
ocorreu  no  dia  17/05/2012,  a  equipe  da  PROPESQ  foi 
recepcionada pelo REITOR da UNIFOA, professor Alexandre 
Fernandes Habibe, pela professora Daniella Regina Mulinari 
e pelo professor Claudinei Oswaldo dos Santos. O intuito da 
reunião  era  conhecer  a  UNIFOA  e  divulgar  o  UEZO, 
apresentando  os  cursos  de  graduação  e  pós-graduação. 
Após a reunião os representantes da UNIFOA demonstraram 
interesse em formalizar parceria com o UEZO para pesquisa. 
Após visitas aos laboratórios e ao campus, a professora Erika 
convidou o Reitor da UNIFOA para visitar o UEZO em julho.

Fonte: Professora Erika Dias Cabral

Estado  investe  R$  386  milhões  em  pesquisa  
nas universidades

Iniciativas de referência da Uezo, Uenf e Uerj vão receber 
mais R$ 130 milhões ainda este ano

Conhecidas  pelo  ensino  de  excelência,  as 
universidades estaduais  do Rio  de  Janeiro  receberam nos 
últimos  cinco  anos  R$  386  milhões  para  investir  na 
modernização de seus campi. A Universidade do Estado do 
Rio (Uerj),  a Universidade do Norte Fluminense (Uenf) e o 
Centro Universitário da Zona Oeste (Uezo) ganharam obras 
de infraestrutura para pesquisa por meio da Fundação Carlos 
Chagas Filho de Apoio à Pesquisa (Faperj). Este ano, as três 
instituições devem contar com recursos adicionais da ordem 
de R$ 130 milhões.
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Entre  2007  e  2011,  Uezo,  Uenf  e  Uerj  receberam 
verbas para financiar pesquisas em diversas áreas, através 
de projetos contemplados por editais da Faperj, vinculada à 
Secretaria de Ciência e Tecnologia.

-  O  crescimento  de  recursos  destinados  às 
universidades estaduais aconteceu em função da demanda 
altamente  qualificada  de  projetos.  A estimativa  é  de  que 
sejam destinados R$ 90 milhões para a Uerj, R$ 35 milhões 
para a Uenf e R$ 6 milhões para o Uezo este ano – disse o 
presidente da Faperj, Ruy Garcia Marques.

Na Uenf, os trabalhos científicos receberam reforço 
no valor de R$ 97 milhões. Além das pesquisas na área de 
petróleo,  a  universidade  investiu  no  Hospital  Veterinário, 
referência de saúde animal no Brasil.

Fonte: Site: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

CNPq e Capes reajustam valor de bolsas

A  partir  de  1º  julho,  as  bolsas  de  mestrado, 
doutorado  e  pós-doutorado,  e  de  iniciação  científica, 
tecnológica e à docência ofertadas pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI) e 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior  (Capes/MEC)  terão  aumento  sobre  o  valor  atual.

A bolsa  de  mestrado  passa  para  R$  1.350,  a  de 
doutorado para R$ 2.000, a de pós-doutorado vai a R$ 3.700 
e a de iniciação científica a R$ 400.

A Capes  e  o  CNPq  assumem  o  compromisso  de 
fazer novo reajuste no início de 2013 para recomposição dos 
valores das bolsas. Como o reajuste do valor das bolsas não 
estava previsto no orçamento de 2012, esta primeira parte da 
recomposição  somente  foi  possível  pelo  remanejamento 
interno do orçamento das agências. 

A bolsa é um instrumento para viabilizar a execução 
de  projetos  científicos,  tecnológicos  e  educacionais  nas 
pesquisas e projetos apoiados pelos ministérios da Ciência, 
Tecnologia  e  Inovação  (MCTI)  e  da  Educação  (MEC).  
Na última avaliação trienal realizada pela Capes, registrou-se 
um crescimento de cerca de 20% no número de cursos de 
pós-graduação. Hoje, são mais de 2.800 cursos de mestrado 
e 1.700 de doutorado.

Fonte: Ministério de Ciência, Tecnologia e inovação

Nova  ‘superfarmacêutica’  é  formalizada  no  
Cade

Os laboratórios nacionais Eurofarma, Cristália, Biolab 
e  Libbs  formalizaram,  no  dia  25  de  maio,  no  Conselho 
Administrativo  de  Defesa  Econômica  (Cade)  a  criação  da 
Orygem Biotecnologia, sociedade na qual cada farmacêutica 
deterá 25% de participação.

Segundo  comunicado  das  empresas  ao  conselho, 
trata-se  de  uma  joint  venture  para  pesquisa, 
desenvolvimento,  produção,  distribuição  e  comercialização 
de produtos de biotecnologia farmacêutica.

A  nova  empresa,  a  Orygem,  deverá  produzir 
medicamentos  biológicos  e  biossimilares,  nos  mesmos 
moldes  da  BioNovis,  que  foi  criada  neste  ano  pela  EMS, 
Hypermarcas, Aché e União Química.

Fonte: Valor Online – 29/05/2012

Programa de coleta  seletiva  e reciclagem de  
resíduos  sólidos  será  desenvolvido  nas  
dependências do UEZO e Sarah Kubitschek

Técnico Dermeval Junior (esquerda), Professora Luciana Portal, os alunos 
Rodrigo, Thaline e Renée e Professor Ricardo Cabral (atrás a direita).

Materiais provenientes de resíduos sólidos urbanos 
(RSUs),  tais  como:  metal,  papel,  plástico  e  vidro, 
descartados  pela  própria  comunidade  acadêmica  e  pelo 
Instituto de Educação Sarah Kubitschek, onde o UEZO está 
inserido,  serão  coletados  seletivamente  e  reaproveitados 
regularmente.  Este  projeto,  financiado  com  recursos  da 
Faperj  e  apoio da administração das instituições,  prevê a 
instalação  de  coletores  que  serão  estrategicamente 
colocados  no  espaço  físico  das  mesmas,  assim  como  a 
criação de uma “mini-recicladora”, onde os materiais serão 
recuperados. “O objetivo é trabalhar os conceitos de coleta 
seletiva e reciclagem, promovendo a educação ambiental e 
a pesquisa sobre as melhores formas de coletar e reciclar, 
além  de  dar  um  destino  ecologicamente  correto  a  estes 
materiais”,  destaca  a  coordenadora  do  projeto,  Luciana 
Portal  da  Silva,  professora  e  pesquisadora  do  Curso 
Superior de Tecnologia em Polímeros do UEZO. “O projeto 
pode  contribuir  também  para  gerar  novos  materiais 
reciclados,  com  melhores  propriedades”,  acrescenta.  “Os 
resíduos  serão  coletados  e  trabalhados  dentro  da  mini-
recicladora. Mas para que o projeto dê certo, é necessária a 
colaboração de todos, no sentido de realizarem a separação 
correta dos materiais nos coletores”, diz Luciana. De acordo 
com  a  pesquisadora,  o  projeto  alia  os  três  pilares  de 
sustentação de uma universidade: a pesquisa, o ensino e a 
extensão. “O projeto contempla a pesquisa em reciclagem, e 
já temos oito trabalhos de conclusão de curso concluídos, 
além de participações em congressos. Ele também atende 
ao pilar de ensino, porque os alunos podem aprender como 
funcionam os processos de reciclagem na prática. Ainda, o 
UEZO possui o Mestrado Profissional na área de Materiais, 
recentemente aprovado pela CAPES e uma das linhas de 
pesquisa  será  a  Reciclagem  de  Polímeros.  A  mini-
recicladora também atenderá às pesquisas desses alunos”, 
diz  Luciana.  Já  o  pilar  extensão  está  relacionado  aos 
impactos  positivos  que  o  projeto  se  propõe  a  levar  à 
comunidade de Campo Grande. “Vamos oferecer cursos de 
extensão sobre  coleta  seletiva e  reciclagem de  materiais, 
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inteiramente gratuito. A proposta é que a população possa 
utilizar  esse  conhecimento  como  uma  oportunidade  de 
negócio e de melhoria  de renda para pequenas famílias”, 
ressalta  a  professora.  Além da professora Luciana Portal, 
participam como colaboradores do projeto,  os professores 
do  UEZO:  Carlos  Roberto  Falcão  de  Albuquerque  Júnior 
(Curso  de  Processos  Metalúrgicos),  Alisson  Clay  Rios 
(Curso  de  Construção  Naval),  Ricardo  de  Freitas  Cabral, 
Daniele  Cruz  Bastos  e  Patrícia  Pereira  (Curso  de 
Polímeros), além do pesquisador do Centro Tecnológico do 
Exército, Márcio da Silva Coutinho, nove alunos de iniciação 
científica,  e do apoio técnico Dermeval Teodoro Junior.  O 
projeto  também  contempla  três  alunos  do  Colégio  de 
Aplicação Emmanuel Leontisinis (Cael), da região de Campo 
Grande, que trabalham voluntariamente no projeto, iniciando 
um trabalho de extensão. Os alunos ganharam o segundo 
lugar  na  mostra  Expo  X,  da  XII  Feira  de  Ciência  e 
Tecnologia  do  Cael,  realizada  em  Novembro  de  2011,  e 
foram convidados a participar da 27ª Edição da  Mostratec 
2012, Mostra de Ciência e Tecnologia, que será realizada no 
final  do  ano  no  Rio  Grande  do  Sul.  A  previsão  de 
inauguração  e  operação  da  mini-recicladora  é  para  o 
segundo semestre de 2012.

Fonte: Luciana Portal da Silva, professora adjunto do UEZO

Butantan testa proteína que regenera tecidos

O Instituto Butantan, responsável por mais de 80% 
de soros e vacinas para uso profilático e curativo produzidos 
no  Brasil,  desenvolve  estudo  inédito  de  regeneração  de 
tecido  humano  a  partir  de  uma  proteína  encontrada  em 
lagartas.  A  pesquisa,  desenvolvida  por  um  grupo  de 
pesquisadores do Laboratório de Bioquímica e Biofísica da 
instituição,  pode ser uma esperança para o tratamento de 
diversas doenças degenerativas, para diabéticos, vítimas de 
queimaduras e asmáticos.

Durante  seis  anos,  os  pesquisadores  estudaram a 
ação da proteína Lopap, encontrada nas cerdas da lagarta 
Lonomia.  Essa  substância  contém  um poderoso  elemento 
com propriedade  cicatrizante,  que  estimula  a  liberação  de 
moléculas responsáveis pela regeneração de alguns tecidos 
do corpo humano.

Fonte: Revista Isto É Independente

Surpreender  o  câncer  ou  deixar  que  ele  nos  
surpreenda, eis a questão

Uma  das  linhas  de  Pesquisa  coordenada  pelo 
Professor do Centro Setorial de Computação e Matemática - 
CCMAT Elmer Paz Alcón Quisbert  é relativo  ao estudo de 
métodos  alternativos  de  detecção  precoce  de  doenças 
degenerativas, mais especificamente o câncer, com ajuda de 
técnicas  computacionais  e  matemática  aplicada.  Em 
consequência do surgimento de novas tecnologias e avanço 
sobre  estudos  da  genética  humana,  atualmente,  há  um 
enorme  interesse  em  descobrir  os  mecanismos  celulares 
envolvidos no cancerogênesis, a fim de surpreender o câncer 
quanto mais cedo possível (prevenção) e poder tratar com o 
fármaco  mais  adequado  cada  tipo  de  câncer,  isto  é,  um 
atendimento personalizado. Dentro dessa linha de pesquisa 
foi  proposto  um  projeto,  apoiado  pela  Faperj,  sobre  o 
desenvolvimento  de  software  que  simule  um  exame  de 
mamografia  virtual,  pré-exame,  também com o objetivo de 
personalizar  a  mamografia  e  poder  reduzir  assim os  altos 
índices de falsos positivos e negativos. Apesar da existência 
de várias técnicas de detecção; que variam desde técnicas 
de  imageamento  até  ao  uso  biomarcadores.  O  uso  de 
biomarcadores  ainda  sofre  de certas  limitações tais  como: 
eficiência,  facilidade  de  uso  e  alto  custo.  O  mencionado 
projeto visa  desenvolver uma metodologia para reproduzir a 
imagem de um mamograma durante uma exposição rotineira 
num programa de rastreamento da mama. Como ferramentas 
computacionais  estão  sendo  utilizadas:  técnicas  de  Monte 
Carlo  para  simular  a  radiação  (raios-X)  e  obter  imagem 
mamográfica  sintética,  técnicas  de  visão  computacional 
(fotogrametria digital de curto alcance) para obter a imagem 
individualizada  da  mama,  técnicas  de  computação  gráfica 
para reconstruir  a arquitetura  interna da mama e sistemas 
inteligentes  para  a  modelagem.  Como  subproduto,  este 
software  baseado  em  estudos  epidemiológicos  e  outros 
parâmetros,  também terá a capacidade de predizer  se um 
dado  paciente  é  propenso  a  ter  essa  doença.  No 
desenvolvimento dos softwares estão envolvidos dois alunos 
bolsistas  da  Faperj,  Nikolas  de  Aguiar  Pontes  e  Elias 
Bandeira  Rodrigues  Cardoso  e  um  aluno  do  Programa 
Voluntário  de  Iniciação  Científica  PROVIC/UEZO,  Arthur 
Ângelo Rodrigues Moreira. 

O  coordenador  do  projeto  é  Professor  da  UEZO 
desde  2006.  Atualmente  é  responsável  pelas  disciplinas 
Álgebra Linear e Métodos Numéricos. 

Fonte:  Professor Elmer Paz Alcón Quisbert do CCMAT
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Bioprospecção  de  bactérias  degradadas  de  
pesticidas

A Doutora Ida Carolina Neves Direito, vem aplicando 
seus  conhecimentos  no  ramo  biotecnológico,  empenhada 
em  desenvolver  pesquisas  de  interação  solo-planta-
microrganismo. Tem como uma das vertentes o estudo da 
bioprospecção  de  microrganismos  com  a  finalidade 
obtenção  de  uma  coleção  de  culturas  de  bactérias 
degradadoras do herbicida ácido 2,4 - diclorofenoxiacético 
(2,4-D).  Uma  vez  isoladas  as  bactérias,  é  realizado  a 
identificação  taxonômica  e  verificado  o  potencial 
biotecnológico  para  emprego  na  biorremediação  do 
herbicida.  Esse projeto reúne o emprego de metodologias 
de  microbiologia,  biologia  molecular,  cromatografia  e 
bioinformática.  Atualmente  sua  equipe  é  constituída  por 
Andressa Sbano, Angel Gomes, Bárbara Peckle, João Victor 
Ferreira  e  Juliana  Succar.  Em  breve  estará  realizando 
seleção para novos estagiários.

Fonte: Professora Ida Carolina Alves Direito

Insulina sem agulha no mercado 

Um  dispositivo  fabricado  na  Alemanha,  a  Caneta 
Safe-Inject, está revolucionando o tratamento de diabetes no 
Brasil.  O  aplicador,  que  injeta  insulina  por  um sistema  de 
pressão, dispensando agulhas, foi lançado no país em abril 
deste ano e já está disponível em farmácias especializadas 
da Bahia.

Aplicação  de  insulina  sem  agulha  -  O  dispositivo 
resolve  o  desconforto  gerado  pelas  repetidas  picadas  de 
agulha, uma das maiores causas da dificuldade na aderência 
ao  tratamento  do  Diabetes  em  pacientes  que  necessitam 
usar insulina -  em alguns casos são necessárias cinco ou 
seis aplicações diárias do medicamento.

Além do desconforto, a Safe-Inject minora problemas 
como lipodistrofia (perda de tecido adiposo em determinada 
parte do corpo), melhora a absorção da insulina e estimula a 
realização do tratamento em pacientes que possuem fobia a 
agulhas.

Atestados de qualidade - A tecnologia do dispositivo 
foi  desenvolvida  e  patenteada  na  Alemanha  em  1999.  O 
aplicador já é comercializado na Europa e Japão há mais de 
10  anos,  com  grande  aceitação  e  sucesso,  e  em  breve 
chegará também ao mercado americano.

Fonte: Tribuna da Bahia

Seminário  discute  políticas  de  inovação  e  
patentes para a indústria de medicamentos

O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica 
promove nesta terça-feira (29/05) o seminário "As Patentes e 
o Futuro da Indústria Nacional de Fármacos". O debate faz 
parte de uma série de seminários sobre patentes e inovação, 
iniciados em 2011.

O relator do estudo sobre o tema, deputado Newton 
Lima  (PT-SP),  ressalta  que  a  articulação  de  políticas  de 
desenvolvimento  científico-tecnológico,  conectadas  à 
proteção  da  propriedade  intelectual,  precisa  integrar  a 
agenda  do  legislativo.  Ele  lembra  que  o  tema  faz  parte 
inclusive  de  negociações internacionais  das  quais  o  Brasil 
participa.

Fonte: Agência Câmara

Jovem Cientista do Nosso Estado - 2012

Lançamento do edital: 12/04/2012
Submissão de propostas on-line: de 12/04/2012 a 5/06/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 12/06/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 16/08/2012

Cientista do Nosso Estado - 2012
Lançamento do edital: 12/04/2012
Submissão de propostas on-line: de 12/04/2012 a 14/06/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 22/06/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 16/08/2012

Apoio à Infraestrutura de Biotérios em Instituições de 
Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do RJ – 2012
Lançamento do edital: 19/04/2012
Submissão de propostas on-line: de 19/04/2012 a 28/06/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 06/07/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 3008/2012

Editais
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