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Inscrições abertas para o Mestrado 
em Ciência e Tecnologia Ambiental 

O UEZO inicia, este ano, as atividades 
da pós-graduação em Ciência e 
Tecnologia Ambiental. O curso formará 
sua primeira turma no segundo 
semestre. Os interessados têm até o dia 
8 de junho para realizarem suas 
inscrições. 
Para concorrer a uma das 30 vagas, é 
necessário preencher o formulário de 
inscrição e encaminhá-lo para o e-mail 
inscricoes.ppgcta@gmail.com.
O formulário e as demais informações 
sobre as inscrições estão disponíveis na 
página do programa. Podem se inscrever 
graduados em qualquer área do 
conhecimento que tenham diploma 
validado ou reconhecido pelo MEC. 
O programa de pós-graduação em 
Ciência e Tecnologia Ambiental tem o 
objetivo de desenvolver recursos 
humanos de alto nível de conhecimento, 
dotados de competências tecnológicas e 
habilidades para executar pesquisas 
operacionais e desenvolver processos, 
produtos e metodologias na área 
ambiental. O curso tem a duração 
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Paula com a co-orientadora, msc. Ana Emília Goulart (de verde) e 
a orientadora, dra. Etel Gimba (de vermelho).

mínima de 12 e máxima de 24 meses.
Os ingressantes poderão escolher entre 
duas linhas de pesquisa: Monitoramento 
Ambiental e Saneamento Ambiental. Na 
área de Monitoramento, trabalharão com 
ferramentas para caracterização da 
condição ambiental, considerando 
aspectos como o impacto ambiental de 
poluentes e a influência destes sobre 
bioindicadores e/ou difusão de pragas e 
vetores. Já em Saneamento, os alunos 
lidarão com o desenvolvimento de novas  

metodologias para recuperação 
ambiental. 
O mestrado tem a participação de 
professores doutores conceituados e 
oferece disciplinas como Ciências do 
Ambiente, Legislação Ambiental,  
Métodos Estatísticos Aplicados a Dados 
Ambientais, Empreendedorismo e 
Educação Ambiental. 
Mais informações na  página http://
www.uezo.rj.gov.br/pos-graduacao/
mestrado-cta.html. 

Aluna da UEZO é premiada em Seminário  
A aluna Paula Priscilla de Freitas, do curso de Ciências Biológicas da UEZO, ganhou o Prêmio 
Jovem Talento Henrique de Azevedo Penna, no III Seminário Anual Científico e Tecnológico de 
Bio-Manguinhos. O evento aconteceu entre os dias 4 e 7 de maio, na Fiocruz. Paula, que está 
no 7° período da graduação, apresentou sua pesquisa em forma de pôster no Seminário, mas 
acabou sendo chamada para também apresentar o trabalho na modalidade oral. A pesquisa, 
intitulada “Modulação da expressão de co-reguladores da via do receptor de androgênio, pelo 
RNA-não codificante PCA3 em células de câncer de próstata” pretende utilizar o PCA3 como 
potencial alvo biomarcador para esse tipo de câncer. No Seminário, Paula competiu com 
mestres e doutores.


