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A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós- graduação tem 
trabalhado com o objetivo de melhorar a infraestrutura 
para o desenvolvimento de pesquisas e aulas 
experimentais. No próximo mês, em maio, mais uma 
etapa nesta estruturação se inicia com o cadastramento 
dos pesquisadores UEZO. 
Com o apoio de pesquisadores e laboratoristas do 
CCMAT, conseguimos elaborar um Sistema de Gestão 
de Pesquisa que nos forneça dados sobre as atividades 
de pesquisa, como por exemplo, temas das linhas de 
pesquisas, números alunos por pesquisador, etc. 
 A partir deste cadastramento poderemos finalmente ter 
conhecimento da produção científica e tecnológica da 
universidade, manutenção de uma base de dados acerca 
das iniciativas de pesquisa da UEZO para fins de 
acompanhamento, divulgação e relatórios oficiais, 
solicitação de benefícios que envolvam seleção por 
mérito, como  a participação em eventos científicos e 
gerar  subsídios à formulação de políticas e programas 
institucionais de pesquisa 

 

 

CADASTRAMENTO DOCENTE NO SISTEMA DE 

GESTÃO DE PESQUISA UEZO 

De 2 a 30 de maio de 2014 

O cadastramento no sistema de gestão de pesquisa 
UEZO estará disponível na área restrita dos 
professores no período de 2 a 30 de maio de 2014.  
É importante que todos realizem o cadastro tendo em 
vista que será condição necessária para análise de mérito 
que envolvam solicitação de benefícios como, por 
exemplo, a participação em eventos científicos.  
 

O mundo precisa da Ciência, 
 A Ciência precisa das Mulheres 

 
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) está com 
inscrições abertas até o dia 30 de maio para o programa 
“Para mulheres na Ciência”. A iniciativa tem como 
objetivo reconhecer projetos que contribuirão no avanço 
do conhecimento em ciência e tecnologia (CT&I). 
Neste ano, o evento premiará sete cientistas com bolsas-
auxílio para áreas de atuação como: ciências físicas, 
ciências biomédicas, biológicas e da saúde; ciências 
matemáticas e ciências químicas. Para participar, as 
pesquisadoras devem se comprometer a realizar os 
trabalhos científicos nas instituições brasileiras de ensino 
e terem concluído o doutorado a partir de 1° de janeiro de 
2008. Inscrições pelo site 
http://loreal.abc.org.br/inscricoes.asp 

 

Linha de pesquisa do núcleo de computação cientifica 
UEZO  (NCC )  é notícia da Secretaria de Ciência e Tecno-
logia do Estado do Rio de Janeiro. 

Oriundos, em sua maioria, dos progra-
mas de pós-graduação em engenharia 
da UFRJ (COPPE), os pesquisadores 
do NCC –Núcleo de Computação Cien-
tífica – da UEZO, trabalham em diver-
sas áreas da ciência, de tal forma que 
haja sinergia entre os pesquisadores, 
por meio de compartilhamento de in-

formações e conhecimentos, visando o avanço da pes-
quisa em áreas que necessitem de Computação de Alto 
Desempenho.  
A pesquisa foi selecionada no Edital 03/2013 da Funda-
ção Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Esta-
do do Rio de Janeiro (FAPERJ), com o título Abordagem 
Big Data no Gerenciamento de Ambientes Aquáticos.  
O projeto reúne profissionais da UEZO, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF) e é coordenado pelo professor 
Nelson Ebecken, da COPPE/UFRJ. Para saber mais a-
cesse: http://www.rj.gov.br/web/sect 
 
 

 

O coordenador de pesquisa da UEZO Prof. Dr. Alexander 
Cardoso e a coordenadora dos Cursos de Ciências 
Biológicas e Biotecnologia Profa Dra. Vânia Lúcia de 
Pádua visitaram e se reuniram com os pesquisadores da 
Embrapa Agroindústria de Alimentos Marília Nutti e José 
Carvalho para iniciar parceria em projeto de inovação na 
área de alimentos (Plantas Biofortificadas).  

O BioFORT é o projeto responsável pela biofortificação 
de alimentos no Brasil, coordenado pela Embrapa, que 
aspira diminuir a desnutrição e garantir maior segurança 
alimentar através do aumento dos teores de ferro, zinco 
e vitamina A  na dieta da população mais carente. 

  

 

Pesquisadores UEZO são contemplados no edital do 
programa Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no 
Estado do Rio de Janeiro. 

O projeto contemplado “Caracterização e 
desenvolvimento de biofármacos antiangiogênicos para 
o tratamento de câncer de mama e endometrioses” é 
coordenado pela Profa Dra Patricia Zancan, da UFRJ e 
conta com a participação dos docentes da UEZO: Prof Dr 
Arnaldo César Couto, Prof Dr Daniel Escorsim Machado, 
Prof Dr Wagner Santos Coelho além da Profa Dra Jamila 
Perini e do Prof Dr Renato Sampaio Carvalho atualmente 
da UFRJ mas que já foi professor temporário da UEZO. 
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Notícias 

Parcerias Institucionais 

Projetos contemplados na FAPERJ 

http://loreal.abc.org.br/inscricoes.asp
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No dia 30 de abril, às 11 horas, na sala da Pós-
graduação, será apresentada a palestra “Legislação de 
Acesso a Biodiversidade” pela pesquisadora Renata 
Angeli, agente de inovação e professora da UEZO. 

Em maio, dia 21, às 18h30, no Auditório Daniel, teremos 
o prazer em receber o Técnico em Educação da FIRJAN 
- Sr. André Luiz Pestana Vidal que nos falará sobre “O 
Mundo do Trabalho”.  

  

O melhor trabalho da VI Jornada de Ciência & 
Tecnologia é do CSPI. 

O trabalho de Iniciação Cientifica intitulado “Estudo do 
Desenvolvimento de Compósitos de PP com 
Muscovita” da aluna Karollyne Castro, orientado pela 
Prof

a
 Dr

a
 Shirleny Fontes ganhou o prêmio de melhor 

trabalho de Iniciação Cientifica da VI Jornada de Ciência 
& Tecnologia UEZO.  

O estudo consiste no desenvolvimento de um compósito 
de polipropileno (PP) com mica do tipo muscovita para 
obtenção de artefatos diversos com resistência superior 
àqueles obtidos apenas com polímeros termoplásticos 
sem carga de reforço. É desenvolvido em cooperação 
com Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) com a 
colaboração das pesquisadoras Dr

a
 Silvia França e da 

Prof
a
 Dr

a
 Luanda Moraes da UEZO.  

Este estudo é o primeiro passo de um projeto maior que 
visa desenvolver material com propriedade mecânica 
adequada ao uso como peça automotiva 

 

 

   

Já se encontram no exterior (Estados Unidos, França, 
Hungria e Irlanda) os alunos da UEZO contemplados 
pelo Programa Ciências sem Fronteiras: Danilo K. 
Hirabae (Ciências Biológicas) – Irlanda, Stennio da Silva 
(Ciências Biológicas) – França e Vilênia Toledo 
(Farmácia) – Hungria, Yuri Luz de Almeida e Hilmar 
Rodrigues do Curso de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas – EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

A AS&T é uma revista de perfil 
multidisciplinar, aberta a toda 
comunidade científica interessada na 
divulgação de dados científicos 
inéditos, bem como revisões críticas 

da literatura. É um importante espaço para a difusão dos 
trabalhos científicos dos discentes, docentes e corpo 
técnico da UEZO.  
Acesse, confira e participe desta iniciativa. 
http://www.uezo.rj.gov.br/ojs/index.php/ast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualmente temos seis grupos de pesquisas 
cadastrados na base de dados do Diretório de Grupos 
de Pesquisa do CNPQ. 
Cadastre o seu grupo, para mais informações acesse 
http://www.uezo.rj.gov.br/propesq/cadastrar_grupo_pe
squisa.html 
 
  
 
 
 
 

Projeto Qualificar para Inovar  

Eventos e Premiações 

Iniciação Científica e Tecnológica 

Edital FAPERJ Nº 13/2014  

Apoio à manutenção de equipamentos multiusuários  
Lançamento do edital: 20/03/2014 
Submissão de propostas on-line: de 20/03/2014 a 29/04/2014  

 
Edital FAPERJ Nº 14/2014 

Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia da Informação no 

Estado do Rio de Janeiro  
Lançamento do edital: 20/03/2014 
Submissão de propostas on-line: de 20/03/2014 a 08/05/2014 

 
Edital FAPERJ N.º 16/2014 

Apoio a Projetos de Extensão e Pesquisa – EXTPESQ  

Lançamento do edital: 27/03/2014 
Submissão de propostas on-line: de 27/03/2014 a 15/05/2014 
 

Edital FAPERJ Nº 17/2014  

Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica em Química Verde  
Lançamento do edital: 03/04/2014 

Submissão de propostas on-line: de 03/04/2014 a 22/05/2014 
 
Edital FAPERJ Nº 20/2014 

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional no 
Estado do Rio de Janeiro  
Lançamento do edital: 16/04/2014 

Submissão de propostas on-line: de 16/04/2014 a 10/06/2014 

Editais FAPERJ 

Expediente 
O INFOPESQ é um informativo da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Propesq) da Fundação Centro Universitário Estadual 
da Zona Oeste, instituição do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vinculada a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.  
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Propesq): Profa Dra Maria Cristina de Assis  
Coordenação de Pesquisa: Profa Dra Alexander Machado  Cardoso 
Coordenação de Iniciação Científica: Prof

a
 Dr

a
 Cristiane Pimentel Victório  

Coordenação de Pós Graduação: Profa Dra Erika Dias Cabral  
Coordenação de Laboratórios Didáticos:  Antonio Marcos Dias de Oliveira  
Produzido pela Propesq/Assessoria de comunicação. Informações pelo e-mail: coopesq@uezo.rj.gov.br 

Cadastre-se no Diretório de Grupos de 
Pesquisa CNPQ 

http://www.uezo.rj.gov.br/ojs/index.php/ast
http://www.uezo.rj.gov.br/propesq/cadastrar_grupo_pesquisa.html
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