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Editorial 

A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona 

(UEZO) vive um momento singular, uma nova gestão, 

eleita pela comunidade acadêmica, comprometida 

com o desenvolvimento científico e tecnológico. Com 

este foco, a Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação 

tem como metas prioritárias a organização da 

infraestrutura dos laboratórios de pesquisa e 

didáticos, o estímulo à produção científica, 

qualificação do corpo docente e técnico-

administrativo. Temos muito trabalho a realizar, dificuldades a vencer, 

mas acredito que através da união das competências da comunidade 

ueziana (docentes, discentes e corpo técnico-administrativo), valores 

serão agregados na construção de uma UEZO que cumpra o seu papel 

no desenvolvimento social e tecnológico da Zona Oeste. 

 
Maria Cristina de  Assis 

Pro-reitora de Pesquisa e Pós-graduação UEZO 
 

 

Coordenação de Pesquisa 

Pesquisadores UEZO visitam o LURA 

 

A Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação UEZO, Maria Cristina 
de Assis, a Coordenadora de pesquisa, Luciana Portal da Silva e o 
prof. Leandro Medeiros Motta visitaram, no dia 22 de fevereiro 
de 2013, o Laboratório Universitário Rodolpho Albino (LURA) do 
Instituto Vital Brasil. O LURA é especializado em inovação 
farmacêutica, ligado à Pró-reitoria de Extensão da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e tem como missão a pesquisa, o 
desenvolvimento, a produção e o controle de qualidade de 
medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde. Na ocasião 
o grupo conversou com o Vice-diretor do LURA, professor e 
pesquisador Carlos Augusto Peregrino, visando estreitar relações 
de pesquisa e desenvolvimento entre o laboratório e os 
pesquisadores UEZO.  
Está prevista uma visita do professor Carlos Augusto a UEZO para 
apresentar as atividades do laboratório aos pesquisadores UEZO. 

 
 
 
 
 

UEZO e Inmetro estudam 
membranas poliméricas  

 

O estudo das Membranas poliméricas de alto desempenho para 
células a combustível a hidrogênio, um projeto da professora 

Luanda Silva de Moraes 
(UEZO), com o apoio do 
Inmetro e da Capes aproxima 
profissionais. Pelo convênio 
firmado, o Inmetro garantirá 
o transporte para a equipe 
executora, oferecerá as 
dependências do Laboratório 
de Hidrogênio para a síntese 
e testes das membranas 

poliméricas na célula combustível, bem como disponibilizará 
como colaboradores os profissionais, Doutores Sérgio Pinheiro 
de Oliveira e Jorge Trota Filho. 

O projeto será coordenado pela professora Luanda Silva de 
Moraes em parceria com o professor Florêncio Gomes de Ramos 
Filho, ambos vinculados ao Centro Setorial de Produção 
Industrial UEZO. Os alunos de iniciação científica da UEZO: 
Juliana Martins Farias da Silva, Luiz Fernando Pereira Júnior, 
Claudinei Macedo de Jesus e Jéssica Alves, executarão as 
atividades do projeto nas dependências do Laboratório de 
Hidrogênio do Inmetro em Xerém e eventualmente no 
Laboratório de Tecnologia de Materiais da UEZO. 

De acordo com a prof
a
 Luanda, diante da conjuntura sustentável 

do uso de hidrogênio na economia energética, o Brasil dá um 
grande destaque para a obtenção desse vetor energético a partir 
de fontes renováveis. O fato de o Brasil ter abundância nas 
reservas de recursos naturais renováveis favorece seu 
engajamento na implantação de tecnologia para produção de 
“hidrogênio limpo”.  

A pesquisadora da UEZO responsável pelo projeto ressalta que o 
desenvolvimento de tecnologias de frentes energéticas 
promissoras poderá, por ventura, constituir a chave para o 
desenvolvimento sustentável e assim travar as alterações 
climáticas. Nesse contexto se destacam: o etanol, um insumo rico 
em hidrogênio oriundo de uma fonte renovável e as células a 
combustível (CaC) para geração de energia elétrica. Esta 
tecnologia de geração de eletricidade poderá reduzir 
substancialmente emissões de gases do efeito estufa, associados 

ao atual sistema de transporte e produção de energia.  
 

DOCENTES UEZO CONTEMPLADOS NO APQ1 / FAPERJ 
 

 Daniel Escorsim Machado 

 Fábio da Silva de Azevedo Fortes 

 Francisco José Rocha de Souza 

 Luciana da Cunha Costa 

 Maria Francisca do Nascimento 

 Shirleny Fontes Santos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carlos Augusto Peregrino, do LURA, e os professores UEZO Leandro Medeiros 

Motta, Luciana Portal e Maria Cristina de Assis. 

 
Professores UEZO Luanda Moraes e Florêncio Gomes com 

Jorge Trota (Inmetro) 
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Coordenação de Pós-graduação 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia em 
Materiais UEZO, recebeu 58 candidatos de diferentes empresas 
da região como Michelin, Petrobrás, EMGEPRON, Marinha, 
Thyssenkrupp - CSA, Vale S/A, entre outras. Isso mostra o 
interesse por  qualificação profissional no setor industrial da 
região da zona oeste do Rio de Janeiro.   
A banca examinadora foi composta pelos professores Shirleny 
Fontes, Wilma Clemente e Edmilson Monteiro. Foram duas 
semanas de análise e entrevistas para o preenchimento das 15 
vagas disponibilizadas pelo curso.  
A aula inaugural do mestrado teve como palestrante o 
engenheiro químico, Robson de Souza Monteiro (Consultor e 
Diretor da Catalysis consultoria LTDA e Consultor da Biocapital 
participações), com o tema  “As aplicações do Nióbio”.    

 

Eventos PROPESQ 

Projeto Qualificar para Inovar 

O Projeto Qualificar para Inovar visa promover a 
qualificação dos profissionais do corpo técnico, docentes e 
discentes visando a inovação tecnológica. Confira a 
programação de palestras para Abril. 
 
“SISTEMA DE GESTÃO COMO INSTRUMENTO DE MELHORIA DAS 
PRÁTICAS LABORATORIAIS” 
Palestrante: Sr. Sydney Teylor de Oliveira ( CEFET ) 
Data: 17/04/2013 
Horário: 13h30 as 14h30 
 
“A IMPORTÂNCIA DA CULTURA SMS NO AMBIENTE DE 
TRABALHO” 
Palestrante: Sr Elvis Alessandro Fernandes de Araújo (IMA/UFRJ ) 
Data: 30/04/2013 
Horário: 10h às 11h 
___________________________________________________ 
 

Editais FAPERJ 

Apoio a Equipes Discentes em Projetos de Base Tecnológica para 
Competições de Caráter Educacional – 2013 
Lançamento do edital: 14/02/2013 
Submissão de propostas on-line: de 14/02/2013 a 18/04/2013 
Informações no site http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=5196  

 

Coordenação de Iniciação Científica 

PROVIC UEZO – Inscrições  
 

O Programa Voluntário de Iniciação Científica UEZO terá 
inscrições abertas no período de 16 a 30 de abril de 2013.  O 
Edital do PROVIC/2013 está no site  
http://www.uezo.rj.gov.br/propesq/iniciacaocientifica/provic-uezo-
index.html. 
O PROVIC tem como objetivo regulamentar a iniciação 
científica voluntária (sem previsão de concessão de bolsas 
auxílio). Os alunos terão o respaldo da instituição na execução 
de seus projetos e serão avaliados no exercício da pesquisa 
pelo Comitê Institucional de Avaliação de Iniciação Científica e 
Tecnológica UEZO. 

Programa ciência sem fronteiras 
 

Este programa é uma iniciativa dos ministérios MCTI e MEC, 
por meio das respectivas instituições de fomento – CNPq e 
Capes, e das Secretarias de Ensino Superior e de Ensino 
Tecnológico do MEC. Tem o objetivo de promover a 
consolidação, expansão e internacionalização da ciência e 
tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 
meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.  
As chamadas abrem todos os anos com oportunidades para 
diferentes países: Portugal, França, Itália, Inglaterra, etc. O 
aluno precisa ler o Edital Interno UEZO no site 
http://www.uezo.rj.gov.br/propesq/iniciacaocientifica/bolsa-
sanduiche-index.html para verificar os critérios e orientações 
de participação. Os editais referentes a cada chamada 
divulgada estão no site 
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/.  
A Inscrição e submissão devem ser feitas na página eletrônica 
do Programa Ciência sem Fronteiras e a documentação precisa 
ser entregue na PROPESQ. 

Laboratório Escola de Análises Clínicas 

A UEZO inaugura este mês um completo Laboratório de 
Análises Clínicas, fruto de um projeto da professora Jamila 
Perini, aprovado pela Faperj. Agora, os alunos do curso de 
Farmácia farão o estágio obrigatório supervisionado 
diretamente pelos professores. 

 

 

Equipe do Laboratório: Prof Daniel 
Machado, profa Jamila, Farmacêutica  
Angélica e e a Técnica Vanessa. 
 

        
Setor de Hematologia                     Sala de coleta de sangue 
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