
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.

O Pró-reitor de pesquisa e Pós graduação do UEZO, 
Prof.  Alex  Sirqueira,  visitou  o  Deputado  Estadual  Coronel 
Jairo e apresentou as conquistas da Instituição nos últimos 
anos.  Em  breve  exposição  o  Pró-reitor  apresentou  os 
investimentos realizados em pesquisa, a pós-graduação, a 
jornada  de  iniciação  científica  e  pediu  ajuda  para  a 
construção do novo campus.  “A UEZO é um projeto que 
muito me agrada. A  ampliação  da  Uezo  é  um 
verdadeiro presente para os moradores da região", disse o 
deputado.

Atendendo a solicitação do Pró Reitor de Pesquisa Alex da 
Silva  Sirqueira  a   Coordenadora  de  Pesquisa  do  UEZO, 
Prof.ª Maria Cristina de Assis, a Coordenadora do Curso de 
Ciências Biológicas e Biotecnologia do UEZO, Prof.ª Vânia 
Muniz de Pádua e a Coordenadora do Núcleo de Consultoria 
do  UEZO,  Prof.ª  Ida  Carolina  Direito  Neves,  visitaram  a 
Coordenadora  do  programa  de  Pós  graduação  em 
Biociência  e  Biotecnologia  da  Universidade  Estadual  do 
Norte Fluminense, Prof.ª Kátia Fernandes. 

A comissão do UEZO conversou sobre o Mestrado 
em Biociência e Biotecnologia da UENF, a futura criação do 
programa de pós graduação em Biotecnologia pelo UEZO e 
a parceria de pesquisa entre as duas instituições na área de 
Biotecnologia.  A reunião  foi  muito  profícua  e  estreitou  os 
laços entre as duas instituições co-irmãs.

No último dia 04 de maio saiu o resultado do Edital 
da  FAPERJ  Nº  06/2012  “APOIO  Á  ATUALIZAÇÃO  DE 
ACERVOS  BIBLIOGRÁFICOS  NAS  INSTTIUIÇÕES  DE 
ENSINO SUPERIOR E PESQUISAS SEDIADAS NO RIO DE 
JANEIRO”.

O objetivo do referido Edital é apoiar a aquisição de 
livros publicados e em outra mídia, visando a atualização do 
acervo  de  bibliotecas  vinculadas  a  instituições  de  ensino 
superior e pesquisas sediadas no Rio de Janeiro.

Concorremos  com  o  Projeto   “Auxílio  no 
Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca para apoiar o  
Nível   de  Estudo  da  Graduação  e  Pós  Graduação” 
elaborado pela  Coordenadora da Biblioteca Viviane Victor 
da Silva juntamente com a Coordenadora da Pós-Graduação 
Érika  Dias  Cabral, adquirindo  R$  80.000,00  (Oitenta  mil 
reais) para aquisição de livros para a Graduação e Mestrado 
Profissional.

Ficamos felizes  com o resultado apresentado, haja 
vista  que  a  execução  do  Projeto  visa  contribuir  para  a 
elevação dos conceitos dos graduandos e mestrandos, assim 
como fornecer suporte para a as atividades do processo de 
formação  dos  discentes,  docentes  e  pesquisadores, 
otimizando melhoria nas condições de acesso à informação, 
através do acervo da biblioteca...

Fonte: Maria Fátima F. Vitório, assessora do Mestrado Profissional

Pesquisa  coordenada  pelo  Professor  Marco  
Antônio  Mota  investiga  a  presença  de  
micotoxina em amostras comerciais de café.

Dentre as toxinas produzidas por fungos, destaca-se 
a Ocratoxina A produzida pelo metabolismo secundário por 
algumas  espécies  do  gênero  Aspergillus  e  Penicillium  sp.  
Ocorre naturalmente em diversos produtos vegetais, como os 
cereais, o café em grão, o cacau, especiarias, vinho, cerveja 
e os frutos secos. 

Como esses alimentos fazem parte da dieta normal 
das populações, a Ocratoxina A também tem sido detectada 
em  fluídos  biológicos  como  leite  humano  e  plasma.  A 
ocratoxina  A  é  uma  micotoxina  com  propriedades 
cancerígenas, teratogênicas, imunotóxicas e nefrotóxicas por 
este motivo está associada com nefropatias humanas. "Por 
esta razão o nosso trabalho tem por finalidade estabelecer, 
de acordo com a legislação, níveis seguros para o consumo 
humano  desta  substância  com  o  auxilio  de  métodos 
analíticos  que  englobam  procedimentos  químicos  e 
biológicos para que o Brasil possa oferecer para todo o seu 
mercado consumidor um produto com qualidade e segurança 
alimentar. Este trabalho tem como objetivo avaliar os cafés 
torrados  e  moídos  comercializado  na  cidade  do  Rio  de 
Janeiro  gerando  dados  para  contribuir  nas  ações  de 
Vigilância  Sanitária,  pois  o  Brasil  é  o  maior  produtor  e 
consumidor  mundial  de  Café”,  diz  o  pesquisador  Marco 
Antonio Mota da Silva, que é  farmacêutico formado pela 
UFRJ, com habilitação em Bioquímica, ênfase em análise de 
alimentos, Mestre em Ciências dos Alimentos-UFRJ e Doutor 
em  Vigilância  Sanitária  INCQS-FIOCRUZ.  Professor  da 
UEZO desde 2008. Atualmente responsável pelas disciplinas 
de  Farmacologia,  Bromatologia,  Farmácia  Hospitalar  e 
Toxicologia.
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Estreia  com  sucesso  o  Programa  Voluntário  de 
Iniciação Científica – PROVIC da UEZO. A aluna do curso 
de Tecnologia em Produção de Fármacos, Jéssica Vilarinho, 
ingressou  no  PROVIC  este  ano,  sob  a  orientação  da 
Professora Jamila Perini, e já está organizando os resultados 
obtidos com sucesso no projeto intitulado “Caracterização de 
polimorfismos  no  gene  VEGFA e  correlação  com  o 
desenvolvimento  da  endometriose”  para  apresentação  em 
congresso. Este projeto faz parte da linha de pesquisa do 
Prof.  Daniel  Machado  e  da  Profa  Jamila  Perini,  no  qual 
também  estão  envolvidos  os  bolsistas  UEZO  e  FAPERJ, 
João  Marcos  Santos  e  Rayra  Ferreira,  respectivamente.  

Devido a experiência  do grupo na identificação de 
polimorfismos  no  gene  VEGF,  que  codifica  o  fator  de 
crescimento  endotelial  vascular,  uma  importante 
glicoproteína homodimérica que estimula a angiogênese, foi 
estabelecida  uma  parceria  com  a  Fiocruz,  UFRJ,  UFF  e 
INCa que resultou na aprovação do projeto “Em busca de 
novos  marcadores  de  resposta  e  de  novas  estratégias 
terapêuticas para o  câncer de mama” pelo  edital  FAPERJ 
Pensa  Rio  –  Apoio  ao  Estudo  de  Temas  Relevantes  e 
Estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro – 2011.

FONTE: Profesora Jamila Perini

Novas cadeias de materiais  estão surgindo com o 
desenvolvimento  de  produtos  cada  vez  mais  leves  e 
resistentes.  Em  diversos  processos  produtivos,  insumos 
derivados de plásticos especiais, fibras de vidro, polímeros e 
alumínio  ganham  espaço  como  substitutos  de  materiais 
convencionais,  como  madeira,  borracha  e  ferro.  Na 
construção  civil,  estruturas  pré-fabricadas  de  aço  tomam 
cada vez mais o lugar de métodos tradicionais de alvenaria e 

madeira.  O movimento  é  impulsionado pela  evolução  nos 
projetos de engenharia para atender exigências regulatórias 
ou  dos  consumidores  por  produtos  mais  econômicos  e 
menos poluentes.

Inovações  antes  aplicadas  na  produção  de 
equipamentos aeroespaciais se expandiram para a indústria 
automobilística,  onde  a  evolução  no  Brasil  tem  sido  mais 
rápida. Diversos fabricantes desenvolvem novos materiais - 
entre plásticos de alta performance e insumos de alumínio - 
para  um grande número  de peças.  As novidades vão  dos 
componentes  do  motor  ao  revestimento  dos  veículos.  A 
Eaton,  por  exemplo,  tem  adicionado  componentes  de 
alumínio em seus sistemas de transmissão e a Vetore usa 
plásticos especiais na produção de bombas d'água. 

Fonte: Jornal Valor Econômico 07/05/2012

Spintrônica

A  descoberta  de  grandes 
alterações  na  resistência  de  um 
campo  magnético  aplicado 
(magnetorresistência  gigante) 
permitiu um aumento de mil vezes 
na densidade de armazenamento 
de informações de discos rígidos 

de computadores na última década e foi reconhecido pelo 
Prêmio Nobel de 2007 em Física.

O interesse em estudar o controle do spin do elétron 
e o momento magnético relacionado se deve ao fato que, 
semicondutores convencionais com base eletrônica está na 
carga  do  elétron  para  operações  lógicas  em 
microprocessadores  de  computador.  Em  contraste,  o 
armazenamento da informação robusta em discos rígidos de 
computadores  e  iPods  de  alta  capacidade  utillza  a 
propriedade eletrônica spin, ao invés de carga elétrica. 

A Profa.  Erika  Dias  Cabral  estuda  o  tema  desde 
2005,  e  agora  dá  continuidade  ao  tema  na  UEZO  no 
Laboratorio  de  Modelagem  Molecular  e  Computacional 
(LMMC) criado em colaboração com o Professor Dr.  Nilton 
Rosembach utilizando recurso da FAPERJ. Todo o trabalho é 
realizado através de simulação. Além da spintrônica a Profa 
está  iniciando  um  estudo  em  Dinâmica  de  Fluido 
Computacional.                      FONTE: Professora Erika Dias Cabral

CPhI  promove  Road  Show  para  indústria  
farmacêutica no Chile 

Com  intuito  de  congregar  os  esforços  dos  países 
latino-americanos para o avanço da indústria farmacêutica, a 
CPhI South America -  evento mundial  dirigido a este setor 
que será realizado em São Paulo -  promoverá palestra da 
IMS Health sobre o mercado Chileno

Conteúdo, ciência e networking são os ingredientes 
que a CPhI South America 2012 - principal fórum de negócios 
e  vitrine  internacional  da  indústria  farmoquímica  e 
farmacêutica - levará para o 4º Road Show. O evento será 
realizado em Santiago, no Chile, no dia 8 de maio. O país foi 
escolhido por ser um dos principais polos farmacêuticos da 
América Latina, e por ter um dos cenários econômicos mais 
favoráveis da região para os próximos cinco anos.
Fonte: Feiras do Brasil. 04/05/2012
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Ministro Pimentel anunciará medidas sobre 
patentes

O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior  (Mdic),  Fernando  Pimentel,  estará  no  Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), no dia 10 de maio, 
para anunciar medidas de combate ao backlog de patentes e 
inaugurar  a  nova  sede  do  INPI.  O  ministro  irá  também 
participar do seminário "O INPI e o Desafio da Inovação", que 
começa às 15 horas. 

Além do ministro, participarão da abertura do evento, 
o presidente do INPI, Jorge Ávila, a Secretária de Orçamento 
Federal  do  Ministério  do  Planejamento  (MPOG),  Célia 
Correa,  e  o  Secretário-Executivo  do  Midc,  Alessandro 
Teixeira.                                                               Fonte: INPI

Fórum  Permanente  de  Desenvolvimento 
Estratégico  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  
Jornalista Roberto Marinho

Onde se inova no território do Rio de Janeiro? É esta 
questão que o painel "Ambientes de Inovação no Estado do 
Rio  de  Janeiro"  pretende  responder.  O  evento,  que  está 
sendo  promovido  pelo  Fórum  Permanente  de 
Desenvolvimento  Estratégico  do Estado do Rio  de Janeiro 
Jornalista Roberto Marinho, ocorrerá na sexta-feira, dia 18 de 
maio, às 9h30, no Auditório Senador Nelson Carneiro (prédio 
anexo  ao  Palácio  Tiradentes).  Fonte:  ALERJ.

O  “5th  LNCC Meeting  on  Computational  Modeling” 
será  realizado  no  Laboratório  Nacional  de  Computação 
Científica (LNCC-MCTI), uma unidade pesquisa do Ministério 
brasileiro  da Ciência,  Tecnologia  e Inovação,  localizada na 
cidade histórica de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, 
Brasil,  de  16-19  julho  de  2012.  O  encontro  vai  reunir 
membros da comunidade científica nacional e internacional, 
bem como representantes da indústria, para discutir o estado 
da  arte  em  modelagem  computacional  e  identificar  os 
desafios e as oportunidades de novas pesquisas. 

Fonte: LNCC

A Jornada
O  objetivo  da  Jornada  de 

Ciências  Farmacêuticas  do 
Centro Universitário Estadual da 
Zona Oeste - UEZO é promover 
a  integração  da  comunidade 
acadêmica,  especialmente  da 
zona oeste da cidade do Rio de 
Janeiro,  com  profissionais 

renomados, que exerçam suas funções nas diferentes áreas 
de atuação do farmacêutico e do tecnólogo em produção de 
fármacos. Com a realização deste evento anual, que renova 
sua programação de palestras e minicursos, os participantes 
da 2º Jornada de Ciências Farmacêuticas da UEZO terão a 
possibilidade  de  aprofundar  o  conhecimento  em  temas 
diferentes  e  específicos,  que  serão  ministrados  por 
profissionais  experientes das diferentes áreas das ciências 
farmacêuticas. Esta 2º Jornada terá, novamente, um caráter 
instrutivo auxiliando o futuro egresso do UEZO na escolha da 
sua carreira  profissional,  além de estreitar  a integração do 
corpo  discente  e  docente  da  UEZO  com  profissionais  de 
diferentes instituições.

As inscrições da 2° Jornada de Ciências Farmacêuticas irão encerrar no dia 
13 deste mês.
Maiores informações acessem:  http://www.uezo.rj.gov.br/farmacia/

FAPERJ

Apoio a Projetos de Extensão e Pesquisa - EXTPESQ -  
2012
Lançamento do edital: 04/04/2012
Submissão de propostas on-line: de 04/04/2012 a 14/05/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 18/05/2012
Divulgação dos resultados: a partir de a partir de 28/06/2012
Treinamento e Capacitação Técnica - 2012
Lançamento do edital: 04/04/2012
Submissão de propostas on-line: de 04/04/2012 a 21/05/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 25/05/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 02/08/2012
Implementação de bolsas: 01/09/2012
Apoio ao Pós-Doutorado no Estado do Rio de Janeiro 
(PAPDRJ) - 2012 (arquivo em PDF)
Lançamento do edital: 04/04/2012
Submissão de propostas on-line: de 04/04/2012 a 24/05/2012
Entrega de cópia impressa da proposta: até 01/06/2012
Divulgação dos resultados: a partir de 09/08/2012
Implementação de bolsas: 01/09/2012
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
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