
Novo bioplástico é testado 
por alunos em plantações 
Realizado no Departamento de Ciências Agrárias, projeto prevê a substituição da cobertura de plástico comum pelo material

PESQUISA

A 
Universidade de Taubaté, 
em parceria com o Insti-
tuto Superior de Agrono-

mia (ISA), localizado na cidade 
de Lisboa, em Portugal, realiza 
uma pesquisa inédita no país, 
que testa um novo material para 
a cobertura do solo no cultivo 
agrícola, o bioplástico.

Financiado pela Fundação 
Agricultura Sustentável (Agrisus), 
o projeto, realizado no Departa-
mento de Ciências Agrárias sob 
a coordenação do Prof. Dr. Paulo 
Fortes Neto, propõe a substitui-
ção da cobertura plástica comu-
mente utilizada nas plantações 
por uma à base do material.

A principal vantagem do 
bioplástico é a possibilidade de 
reduzir resíduos inorgânicos no 
solo. O material também permite 
a economia de água no plantio. 

Neste mês, a aluna de Mes-
trado,  Raquel Costa, que estuda 
o bioplástico em Portugal, parti-
cipa da pesquisa na Agronomia.

Fundação une 
empresas e 
pesquisadores 

Gerente do Centro 
de Emergências 
conta trajetória

Astronauta e 
reitor visitam 
Universidade

Reitor comenta 
sobre parcerias 
para projetos

Alunos podem 
concorrer a bolsas 
de pesquisa

Pesquisa vai 
identificar talentos 
culturais
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O biOPlástiCO 
O bioplástico foi criado na Eu-

ropa a partir da necessidade de 
um material que não agredisse o 
solo no plantio. 

Após estudos em Portugal, 
Espanha, França, Itália e Norue-
ga, o projeto chega ao Brasil para 
o primeiro estudo e implantação. 

As primeiras amostras do mate-
rial e do solo estão em análise. 

“Os polímeros do plástico 
normal são produzidos à base de 
polietileno, material que vem do 
petróleo e é prejudicial ao solo”, 
explica o professor Paulo Fortes. 
“Já os polímeros do bioplástico 
são produzidos à base de ami-

do, ou seja, não são prejudiciais, 
pois se degradam”, completa. 

O material também permite 
a economia de água. “O plástico 
normal não absorve chuva. Já o 
bioplástico sim, o que reduz a 
necessidade de irrigação.”
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primeiras amostras da pesquisa já estão em análise pela equipe do projeto 

UNITAU
notícias da

informativo semanal da universidade de taubaté                                 taubaté, 26 de setembro de 2014    -    ano i    -    ed. nº 7



2 26 de setembro de 2014

Ex-aluno comanda Centro de 
Gerenciamento de Emergências

ARIANE CALDAS
ESTAgiáriA dE jornAliSmo

ExPEDIENTE

Hassan Mohamad Barakat 
graduou-se em Engenharia 

Civil pela Universidade de Tauba-
té em 1996. É pós-graduado em 
Resíduos Industriais e Urbanos e 
especialista em análise de risco 
para alagamentos e escorrega-
mentos de encostas.

A carreira do engenheiro ini-
ciou-se em 1993, ainda na gra-
duação, atuando como técnico 
de obras pela empresa Dersa. 
Atualmente o profissional é ge-
rente do CGE (Centro de Geren-
ciamento de Emergências da 
Prefeitura de São Paulo) e, desde 
2011, é docente dos cursos de 
Engenharia Civil e Ambiental da 
Faculdade Oswaldo Cruz. 

Barakat também é membro 
do Conselho de Defesa Civil da 
cidade de São Paulo e Coorde-
nador do Grupo de Diretrizes do 
Plano de Contingências Chuva 
de Verão, também de São Paulo.

Da passagem pela Institui-
ção, ele relembra com saudades 
do período como estudante. “As 

lembranças são muitas, possuo 
uma profunda gratidão pela UNI-
TAU por ter me trazido amigos, 
companheiros e professores 
muito comprometidos com a En-
genharia Civil.” 

Hassan destaca que a Univer-
sidade é de suma importância 
em sua formação. Sua carreira, 
que começou como engenheiro 

iniciação 
Científica 
recebe 
inscrições
O Programa de Iniciação Cien-

tífica (IC) da UNITAU está 
com inscrições abertas até o dia 
10 de novembro. Os alunos po-
dem participar das modalidades 
PIC, na qual o acadêmico recebe 
uma bolsa de estudos, ou PIC-
VOL, projeto desenvolvido volun-
tariamente.

O objetivo do programa é 
aproximar os alunos das ativi-
dades científicas, além de pre-
pará-los para o futuro ingresso 
em cursos de residência médica 
e de pós-graduação, proporcio-
nando condições para que eles 
descubram como a ciência é 
produzida. 

Para se inscrever é necessá-
rio solicitar um número de pro-
tocolo no Departamento ou no 
Instituto. Mais informações são 
obtidas no telefone (12) 3625-
4217 ou pelo e-mail prog.ic@
unitau.br.
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Formado em Engenharia Civil pela UNITAU, o profissional iniciou a carreira como técnico de obras

profissional se especializou em análise de risco para alagamentos

de campo, o levou ao cargo de 
gerência e de professor. Ele afir-
ma que, assim, conseguiu colo-
car em prática todos os ensina-

mentos obtidos no curso. 
Dentre os momentos mar-

cantes e divertidos da faculda-
de, o engenheiro conta da últi-
ma prova que a turma realizou. 
“Combinamos que os rapazes 
iriam vestidos com trajes femi-
ninos e as meninas vestiriam 
trajes masculinos. O engraça-
do é que a maioria dos amigos 
aderiu ao movimento, e quando 
o professor entrou na sala não 
acreditou no que estava vendo.” 

Barakat ressalta a capacida-
de da UNITAU em formar profis-
sionais de qualidade para o mer-
cado de trabalho. “Em minhas 
andanças tenho encontrado pro-
fissionais ex-alunos de diversas 
áreas, que hoje ocupam cargos 
de destaque em empresas.” 

“No início de cada palestra 
que realizo, sempre faço ques-
tão de, ao me apresentar, citar 
e enfatizar minha formação pela 
UNITAU” finaliza o profissional.   

no início de 
cada palestra 
que realizo, 
sempre faço 
questão de, ao 
me apresentar, 
citar e 
enfatizar minha 
formação pela 
unitau

“
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Incentivo ao desenvolvimento científico e 
tecnológico é missão da Fapeti  

O REITOR RESPONDE
ProF. dr. joSÉ rUi CAmArgo

Hoje temos inúmeros projetos 
de P&D&I com empresas, a 

maioria deles sob a gestão da  
FAPETI (leia mais nesta página). 

Podemos citar alguns deles: 
a)   desenvolvimento de plano 
de Macro-drenagem do Rio Una, 
que tem por objetivo desenvolver 
um plano permita melhorar o 
fluxo de água do rio, diminuindo 
a ocorrência de enchentes (exe-
cutado com recursos do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - 
FEHIDRO); b)   desenvolvimento 
de um portal de informações so-
bre o Rio Paraíba do Sul, que tem 
por objetivo o acesso a dados 
gerados a partir de diversos es-

Quais projetos de 
desenvolvimento 
tecnológico a 
UNitAU realiza 
em parceria com a 
iniciativa privada?
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A Fapeti (Fundação de Apoio à 
Pesquisa, Tecnologia e Ino-

vação) foi criada em 2007 por 
deliberação, mas, operacional-
mente, existe desde 2009 e tem 
como objetivo apoiar a UNITAU 
na gestão de projetos de pes-
quisa e de divulgação de conhe-
cimentos, sempre relacionados 
ao desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

A Fundação desenvolve, si-
multaneamente, de 10 a 20 pro-
jetos de pesquisa em diferentes 
áreas do conhecimento. O Dire-
tor-presidente, Prof. Dr. Eduardo 
Enari, conta que a iniciativa dos 
projetos pode acontecer em 
duas situações. “A Universidade 
traz uma demanda para a Fapeti 
executar, ou a Fapeti consegue 
prospectar junto com empresas 
e instituições o desenvolvimento 
de um projeto. Mas, nas duas si-
tuações, sempre há participação 

de alunos e professores.”
Atualmente, a maioria dos 

recursos utilizados no apoio aos 
projetos é da iniciativa privada. 
“As empresas aportam recursos, 
nós gerenciamos o desenvolvi-
mento do projeto e entregamos 
para as empresas um relatório 
ou o produto final do que foi rea-
lizado pela Universidade. Além 
disso, toda a infraestrutura in-
vestida nos projetos fica como 
legado para a Instituição”, expli-
ca o Diretor. 

A Fapeti também apoia e fi-
nancia eventos da Universidade, 
como, por exemplo, a Feira de 
Profissões e a Feira de Oportuni-
dades e Empreendedorismo.

Para o próximo ano, a Fape-
ti pretende lançar um Edital de 
apoio ao desenvolvimento de 
projetos e pesquisas da UNITAU, 
para que os professores pes-
quisadores da Universidade que 

ARIANE CALDAS
ESTAgiáriA dE jornAliSmo

têm projetos possam apresentar 
suas propostas com uma soli-
citação de financiamento. Uma 
comissão julgadora vai analisar o 
mérito e a relevância do projeto e 
selecionar os aprovados. 

Assim, a Fapeti irá aportar re-
cursos para que esses projetos 
possam ser executados. “É a pri-
meira vez que a Fundação colo-
ca recursos financeiros próprios 

para apoiar projetos da Univer-
sidade. O edital é uma parceria 
entre a Fapeti e a Pró-reitoria de 
Pesquisa e Graduação”, ressalta 
o Prof. Eduardo. 

A Fapeti está localizada na 
Rua Expedicionário Ernesto Pe-
reira, 229, Centro. O telefone é 
o (12) 3426-5868. 

Há cinco anos, Fundação apoia projetos de pesquisa na Universidade de Taubaté; de 20 a 30 propostas acontecem simultaneamente 

Formado em Engenharia Civil pela UNITAU, o profissional iniciou a carreira como técnico de obras
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com o apoio da fapeti, docentes e alunos da unitau 
desenvolvem projetos de pesquisa

tudos realizados sobre o Rio Pa-
raíba, permitindo que esses da-
dos possam ser utilizados para o 
planejamento urbano, pesquisas 
científicas e aplicadas, professo-
res e estudantes, etc (também 
com recursos do FEHIDRO); c)   
Desenvolvimento de Sistema 
Eletrônico para tramitação de 
documentos com identificação 
e certificação digital (parceria 
entre a UNITAU, FAPETI e empre-
sa Valid Soluções e Serviços de 
Segurança); d) desenvolvimento 
de sistemas de segurança para 
identificação e certificação digi-
tal por meio de tecnologia RFID 
(Radio Frequency Identification), 

também com a empresa Valid 
Soluções e Serviços de Seguran-
ça; e)  desenvolvimento e testes 
de ferramenta computacional 
de gestão energética de equi-
pamentos (com a empresa Arya 
Soluções LTDA), entre outros. 

Além disso a UNITAU está 
trabalhando, em parceria com a 
Prefeitura Municipal, na implan-
tação do Parque Tecnológico de 
Taubaté.

Semanalmente, o Reitor 
responde dúvidas e comenta 
diferentes assuntos. Suges-
tões: imprensa@unitau.br.
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Lívia Vierno e Daniel Bogas, ex-alunos do curso de Arquitetura, 
realizaram palestras nos dias 23 e 24, respectivamente.  

ACONTECEU

A Funac e o DCE firmaram uma parceria, no dia 23, e irão realizar 
uma pesquisa sobre os talentos culturais de alunos e profissionais. 

O astronauta Marcos Pontes visitou a UNITAU dia 15 e foi recep-
cionado pelo Vice-reitor, Prof. Dr Isnard de Albuquerque e pró-reitores.  

Alunos do curso de Direito apresentaram, no dia 25, para o Reitor, 
Prof. Dr. José Rui Camargo, o projeto da Liga de Direito Internacional, 
criada pelos próprios estudantes.
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O Reitor da UEZO, Alex Silva Siqueira (ao centro), visitou a UNITAU  
para conhecer a campanha dos 40 anos da Instituição. 

VOCê SABIA?
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Com 45 anos de história e presente na formação acadêmica de 
mais de mil alunos, o Colégio UNITAU lançou, no dia 22, um novo site, 
desenvolvido pela ACOM (Central de Comunicação) e Phocus Interact.

26 de setembro de 2014

astronauta brasileiro visita a universidadedce e funac firmam convÊnio para açÕes culturais

arquitetura realiza palestras com ex-alunosreitor da estadual da zona oeste visita unitau 

colégio unitau lança site com laYout reformulado estudantes apresentam projetos para o reitor

notícias da UNITAU


