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Novo campus na Zona Oeste

Lançado projeto de ampliação da Uezo, com nova sede em Campo Grande. Obras estão orçadas em 
R$ 40 milhões. Alunos passarão de 1.900 para 6 mil, em dois anos

POR DIEGO BARRETO

tecnólogos

Localizado às margens da Av. Brasil — altura do número 45.825, em Campo Grande —, o campus 
será erguido num terreno de 135 mil m². As obras serão executadas pela Empresa de Obras Públicas 
e devem ser iniciadas ainda este ano, com previsão de conclusão da primeira fase em meados de 
2013.

 
Às margens da Av. Brasil, campus será erguido em terreno de 135 mil m² | Foto: Divulgação

Na primeira fase do projeto, serão construídos 16 mil m² de salas e laboratórios. Uma segunda etapa 
prevê outros 80 mil m² de obras e ampliação do número de vagas, que chegariam a 9 mil. O projeto 
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será financiado pela Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj).
Hoje, a Uezo funciona nas instalações do Instituto de Educação Sarah Kubitschek, em Campo 
Grande. Fundada em 2005, a universidade oferece 10 cursos de tecnólogos (duração de 3 anos) e 
quatro cursos de bacharelado (4 anos de duração). “Estamos praticamente encaixotados no Instituto 
Sarah Kubitschek. Temos uma série de laboratórios em crescimento e somos obrigados a fazer 
puxadinhos e até no saguão do instituto já instalamos laboratório”, reclamou o reitor Roberto Soares 
de Moura.
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Sede

Uezo terá campus próprio até o fim de 2013
Publicada em 23/03/2011 às 12h35m

Marcelo Dias

 

  

RIO - Depois de seis anos, o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) vai deixar de 
viver de favor. Desde que foi inaugurada, em 2005, a Uezo funciona de maneira improvisada na 
Escola Estadual Sarah Kubitschek, em Campo Grande. Entretanto, essa situação deve mudar em 
2013, quando estará concluída a construção de um campus de 16.000m² a 22.000m² às margens da 
Avenida Brasil. 

A obra custará R$ 40 milhões e permitirá que, em vez dos atuais 1,6 mil alunos, sejam atendidos até 
9 mil. O terreno, que possui 132 mil metros quadrados, pertencia à Companhia de Desenvolvimento 
Industrial, do governo estadual. 

" A princípio, atenderemos a 6 mil estudantes, mas queremos chegar a 9 mil "

Elaborado pelo escritório do arquiteto Paulo Casé, o novo campus poderá dispor de 80.000m² em 
área construída, entre salas de aula, la, laboratórios, refeitório e até uma quadra de esportes. 

- Vamos construir o campus por módulos. A princípio, atenderemos a 6 mil estudantes, mas 
queremos chegar a 9 mil. Já liberamos R$ 1 milhão para a confecção do projeto executivo e a obra 
deve durar dois anos - diz o secretário de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, que anunciará o 
projeto amanhã, ao lado do governador Sérgio Cabral. 

Atualmente, a Uezo oferece seis cursos tecnológicos (biotecnologia, análise e desenvolvimento de 
sistemas, produção de fármacos, processos metalúrgicos, polímeros e construção naval) e quatro 
plenos (ciências biológicas, ciência da computação, farmácia e engenharia de produção). Com a 
construção do campus, terá mais quatro: de tecnologias em meio ambiente, alimentos, 

http://oglobo.globo.com/educacao/mat/2011/03/23/uezo-tera-campus-proprio-ate-fim-de-2013-924069355.asp
http://extra.globo.com/noticias/educacao/uezo-tera-campus-proprio-ate-fim-de-2013-1386176.html


nanotecnologia e recuperação de equipamentos. 

Com instalações próprias, a Uezo poderá se consolidar como polo tecnológico. A universidade já 
tem parcerias com a Marinha, a Gerdau e a Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep). Dentre as 
metas, está a de formar mão de obra para engenharia nuclear para o submarino atômico 
desenvolvido pela Armada e a usina de Angra III. Segundo Alexandre Cardoso, a ampliação da 
Uezo será feita por módulos, conforme a demanda tecnológica do estado. 

" Já liberamos R$ 1 milhão para a confecção do projeto executivo e a obra deve durar 
dois anos "

Jornal do Brasil

Estado lança projeto da nova Universidade da Zona Oeste
Atualizada em 23/03 às 9h04 

RIO - O governador Sérgio Cabral participa, nesta quarta-feira, da apresentação do projeto 
arquitetônico do campus do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo). Este é o primeiro 
passo para o início das obras. A Faperj já liberou R$ 1,06 milhão para o licenciamento do 
empreendimento no Tribunal de Contas do Estado, o que será feito pela Empresa de Obras Públicas 
(Emop). A previsão é de que até o segundo semestre de 2013 a primeira fase das obras esteja 
concluída.

O lançamento será realizado às 10h desta quarta-feira no auditório da Gerdau, na Avenida João 
XXIII, nº 6.777, no Distrito Industrial de Santa Cruz. Além do governador, o evento contará com a 
presença do secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, e do reitor da Uezo, 
Roberto Soares de Moura.

O projeto do campus da Uezo é do arquiteto Paulo Casé. O terreno, que foi doado pela Codin, tem 
132 mil m² e fica na Avenida Brasil, nº 45.825, no Distrito Industrial de Campo Grande. Na 
primeira fase, serão construídos 16 mil m² de salas e laboratórios, além da urbanização do terreno, 
com um investimento de R$ 40 milhões.

Não está incluída, nesta etapa, a construção de alojamentos e laboratórios para cursos ainda não 
previstos. Ao todo, o projeto prevê 80 mil m² de obras, sendo 26 mil m² de prédios e o restante de 
urbanização do terreno.

Novos cursos e vagas

A importância do campus para a Uezo pode ser medida pela quantidade de vagas que a universidade 
poderá oferecer. Em 2007, a Uezo tinha 372 alunos matriculados. Ao fim de 2011, a universidade 
terá oferecido 1.670 vagas. Só com a primeira fase do campus, poderão ser oferecidas até seis mil 
vagas.

Além disso, quatro novos cursos deverão ser oferecidos pela Uezo quando a primeira fase do 
campus estiver pronta: Tecnologia em Meio Ambiente, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em 
Nanotecnologia e Tecnologia em Recuperação de Equipamentos.

– A educação tem de se integrar ao momento que o país vive. Os cursos da Uezo podem ser 
aproveitados por empresas para formar profissionais especializados. Nós vamos preparar o campus 
para atender às demandas do Estado, para que a Uezo possa interagir e dar suporte para as indústrias 
da região e de todo o Rio de Janeiro – diz o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre 
Cardoso.

De acordo com o arquiteto Paulo Casé, todo o trabalho foi desenvolvido com a participação dos 
professores. – O resultado é um consenso do conhecimento passado pelos professores sobre como 
promover melhor o convívio em um campus universitário – explicou Casé. 

http://www.jb.com.br/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2011/03/23/estado-lanca-projeto-da-nova-universidade-da-zona-oeste/#
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2011/03/23/estado-lanca-projeto-da-nova-universidade-da-zona-oeste/#
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2011/03/23/estado-lanca-projeto-da-nova-universidade-da-zona-oeste/#
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2011/03/23/estado-lanca-projeto-da-nova-universidade-da-zona-oeste/#


Portal do Governo
http://www.imprensa.rj.gov.br/detalheNoticiaMetropolitana.asp?ident=63705&flag=Noticia 

Projeto da nova sede da Uezo é lançado e ficará pronto em 2013 
23/3/2011 - 14h54
Por Guedes de Freitas

O Governo do Estado lançou nesta quarta-feira o projeto do campus do Centro Universitário 
Estadual da Zona Oeste (Uezo), que, formará, a partir de meados de 2013, cerca de seis mil 
tecnólogos por ano – atualmente estudam 1,9 mil alunos. A ampliação da oferta de profissionais vai 
atender a uma crescente demanda de mão de obra especializada do parque industrial do estado, 
especialmente da Zona Oeste do Rio e cercanias. A cerimônia foi realizada no auditório da sede 
administrativa de uma dessas grandes empresas locais, a siderúrgica da Gerdau/Cosigua, em Santa 
Cruz.

– É uma revolução para a Zona Oeste que vai ganhar o campus da mais importante universidade de 
formação de tecnólogos do Brasil. É uma concepção moderna de universidade. Ela vai atender não 
somente o crescimento da Zona Oeste carioca, mas todo o estado e o Brasil – afirmou o secretário 
de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso.

A projeção é de chegar a nove mil alunos numa segunda etapa. Uma ampliação bem vinda para os 
empresários da região, segundo o presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de 
Santa Cruz, José Joaquim Jacques.

– Certamente o porte desta universidade vai beneficiar as empresas com uma mão de obra 
extremamente qualificada. Até haver aumento da oferta desses novos profissionais, porpem, 
seremos obrigados a continuar importando mão de obra de outros centros industriais, como Volta 
Redonda, e até de fora do Estado do Rio – afirmou Jacques.

Projeto é orçado em R$ 40 milhões

O campus da Uezo ficará às margens da Avenida Brasil, na altura do número 45.825, no Distrito 
Industrial de Campo Grande. A primeira fase das obras, prevista para terminar em agosto de 
2013,custará R$ 40 milhões e será financiada pela Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), em três parcelas. Até lá, a Uezo continuará a ocupar parte das 
instalações do Instituto de Educação Sara Kubitschek, em Campo Grande, onde começou, em 2005.

A universidade oferece atualmente dez cursos de tecnólogos - Tecnologias em Biotecnologia; em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas; em Produção de Fármacos; em Processos Metalúrgicos; 
em Polímeros; e em Construção Naval – e começa a implantar quatro novos – Tecnologias em Meio 
Ambiente; em Alimentos; em Nanotecnologia; e em Recuperação de Equipamentos. Todos os 
cursos têm duração de três anos.

A Uezo também ministra os cursos plenos, com formação de bacharel e duração de quatro anos, em 
Ciências Biológicas (modalidade Produção Químico–Biológica), Ciência da Computação, Farmácia 
e Engenharia de Produção. A universidade pretende instituir ainda, em parceria com o Arsenal da 
Marinha, o primeiro curso de mestrado profissionalizante do Estado do Rio, voltado para a indústria 
naval, e fomentar a formação de empresas juniores por alunos interagindo com o parque industrial 
fluminense.

– Estamos praticamente encaixotados no Instituto Sara Kubitschek. Temos uma série de laboratórios 
em crescimento e somos obrigados a fazer os famosos “puxadinhos” e até no saguão do instituto já 
instalamos laboratório. Portanto, um novo campus é fundamental para o crescimento da Uezo – 
constatou o reitor Roberto Soares de Moura.

Universidade concebida para integrar arquitetonicamente alunos
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O projeto da Uezo é do arquiteto Paulo Casé. Ele será erguido em um terreno de 135 mil metros 
quadrados, cedido pela Codin. Só na primeira fase, serão construídos 16 mil metros quadrados de 
salas e laboratórios, além da urbanização do terreno. Com a segunda etapa, o projeto terá 80 mil 
metros quadrados de obras, sendo 26 mil metros quadrados de prédios e o restante de urbanização 
do terreno.

Hoje, foi assinada a portaria da Uezo repassando R$ 1 milhão à Empresa de Obras Públicas (Emop), 
encarregada da execução do projeto, para detalhar a planta executiva e iniciar o processo licitatório. 
Casé, em seguida, fez uma exposição animada do projeto, ressaltando a concepção de um modelo 
de universidade que estimula arquitetonicamente a integração dos alunos. O secretário Alexandre 
Cardoso elogiou a ideia.

- É um projeto revolucionário. É uma universidade quase toda plana, linda, como a cidade que a 
abriga – exaltou o secretário.

Também estiveram presentes o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Luiz Edmundo Costa Leite, o 
presidente da Emop, Ícaro Moreno Júnior, e o diretor da Gerdau, Nestor Mundstock, entre outros.
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Governo apresenta projeto do novo campus da Uezo 
23/03/2011 - 15h19
Por Guedes de Freitas - equipe da redação do Palácio Guanabara 
Em nome do governador Sérgio Cabral, o secretário de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, 
lançou,  nesta  quarta-feira,  o  projeto  de  construção  do  novo  campus  do  Centro  Universitário 
Estadual  da  Zona  Oeste  (Uezo),  que,  formará,  a  partir  de  meados  de  2013,  cerca  de  seis  mil 
tecnólogos por ano para atender a uma crescente demanda de mão de obra especializada do parque 
industrial do estado, especialmente da Zona Oeste do Rio e cercanias. A cerimônia foi realizada no 
auditório  da  sede  administrativa  de  uma  dessas  grandes  empresas  locais,  a  siderúrgica  da 
Gerdau/Cosigua, em Santa Cruz. 

– É uma revolução para a Zona Oeste, que vai ganhar o campus da mais importante universidade de 
formação de tecnólogos do Brasil. É uma concepção moderna de universidade. Ela vai atender não 
somente o crescimento da Zona Oeste carioca, mas todo o estado. Quem falar mais em apagão de 
mão de obra na área de formação de tecnólogos é porque não conhece o novo campus da Uezo – 
afirmou Cardoso, lembrando que, dependendo da expansão da demanda de mão de obra no setor, a 
universidade poderá formar, numa segunda etapa, até nove mil alunos. 

Por enquanto, as seis mil vagas são suficientes para atender as necessidades atuais das indústrias da 
região, segundo o presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz, José 
Joaquim Jacques. 

– É muito boa esta aproximação das indústrias com a universidade, fundamental para o crescimento 
que a região propõe nos próximos anos. Certamente, o porte desta universidade vai beneficiar as 
empresas com uma mão de obra extremamente qualificada. Até a chegada do novo campus, quando 
haverá aumento da oferta desses novos profissionais, seremos obrigados a continuar importando 
mão de obra de outros centros industriais, como Volta Redonda, e até de fora do Estado do Rio – 
afirmou Jacques. 

Projeto é orçado em R$ 40 milhões 

O terreno onde vai ser erguido o campus da Uezo fica às margens da Avenida Brasil, na altura do 
número 45.825, no Distrito Industrial de Campo Grande. Até o término da primeira fase, previsto 
para agosto de 2013, a Uezo continuará a ocupar parte das instalações do Instituto de Educação Sara 
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Kubitschek, em Campo Grande, onde começou, em 2005. O projeto da primeira fase, que prevê a 
construção de 16 mil m² de salas e laboratórios, além da parte administrativa, está orçado em R$ 40  
milhões, financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), em 
três parcelas. 

A instituição  cresceu  muito  nos  últimos  anos.  Se  em  2007  houve  apenas  500  inscrições  no 
vestibular e 405 alunos matriculados no ano seguinte, em 2010 foram seis mil inscritos e 1.903 
alunos  estudando  este  ano.  E  já  começou  o  processo  de  inscrição  para  o  vestibular  que  vai  
preencher  as  vagas  oferecidas  pelos  dez  cursos  de  tecnólogos  que  já  vêm sendo ministrados  - 
Tecnologias  em  Biotecnologia;  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas;  em  Produção  de 
Fármacos; em Processos Metalúrgicos; em Polímeros; e em Construção Naval – e por mais quatro 
novos que estão em fase de implantação – Tecnologias em Meio Ambiente;  em Alimentos; em 
Nanotecnologia; e em Recuperação de Equipamentos. Todos os cursos têm duração de três anos. 

A Uezo também oferece os cursos plenos, com formação de bacharel e duração de quatro anos, em 
Ciências Biológicas (modalidade Produção Químico–Biológica), Ciência da Computação, Farmácia 
e  Engenharia  de  Produção.  A universidade  pretende  instituir,  em  parceria  com  o  Arsenal  da 
Marinha, o primeiro curso de mestrado profissionalizante do Estado do Rio voltado para a indústria 
naval, e fomentar a formação de empresas juniores por alunos interagindo com o parque industrial  
fluminense. 

– Estamos praticamente encaixotados no Instituto Sara Kubitschek. Temos uma série de laboratórios 
em crescimento e somos obrigados a fazer os famosos “puxadinhos” e até no saguão do instituto já 
instalados laboratório.  Portanto,  um novo campus é fundamental para o crescimento da Uezo – 
diagnosticou o reitor Roberto Soares de Moura. 

Universidade concebida para integrar alunos 

O projeto da Uezo é do arquiteto Paulo Casé, que estava presente. Ele será erguido em um terreno 
de 135 mil metros quadrados, cedido pela Codin. Só na primeira fase serão construídos 16 mil 
metros quadrados de salas e laboratórios, além da urbanização do terreno. Com a segunda etapa, o 
projeto terá  80 mil  metros quadrados de obras,  sendo 26 mil metros quadrados de prédios  e o 
restante de urbanização do terreno. 

Nesta quarta-feira, foi assinada a portaria da Uezo repassando R$ 1 milhão à Empresa de Obras 
Públicas (Emop), encarregada da execução do projeto, para detalhar a planta executiva e iniciar o 
processo  licitatório.  Casé,  em  seguida,  fez  uma  exposição  animada  do  projeto,  ressaltando  a 
concepção de um modelo de universidade que estimula arquitetonicamente a integração dos alunos. 
O secretário Alexandre Cardoso elogiou a ideia. 

- É um projeto revolucionário. É uma universidade quase toda plana, linda, como a cidade que a 
abriga – exaltou o secretário. 

Também estiveram presentes o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Luiz Edmundo Costa Leite, o 
presidente da Emop, Ícaro Moreno Júnior, o diretor da Gerdau, Nestor Mundstock, entre outros. 
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Centro Universitário da Zona Oeste ganhará campus próprio
22/3/2011 - 11h48
Por Ascom da Secretaria de Ciência e Tecnologia

A Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia apresenta, nesta quarta-feira (23/05), o projeto arquitetônico  
do campus do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo). Este é o primeiro passo para o início das 
obras. A Faperj já liberou R$ 1,06 milhão para o licenciamento do empreendimento no Tribunal de Contas do  



Estado, o que será feito pela Empresa de Obras Públicas (Emop). A previsão é de que até o segundo semestre 
de 2013 a primeira fase das obras esteja concluída.

O lançamento será realizado às 10h desta quarta-feira no auditório da Gerdau, na Avenida João XXIII, nº  
6.777,  no Distrito Industrial  de Santa Cruz.  O evento contará com a presença do secretário estadual  de  
Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, e do reitor da Uezo, Roberto Soares de Moura.

O projeto do campus da Uezo é do arquiteto Paulo Casé. O terreno, que foi doado pela Codin, tem 132 mil  
m² e fica na Avenida Brasil, nº 45.825, no Distrito Industrial de Campo Grande. Na primeira fase, serão  
construídos 16 mil m² de salas e laboratórios, além da urbanização do terreno, com um investimento de R$ 
40 milhões. Não está incluída, nesta etapa, a construção de alojamentos e laboratórios para cursos ainda não  
previstos.  Ao  todo,  o  projeto  prevê  80  mil  m²  de  obras,  sendo  26  mil  m²  de  prédios  e  o  restante  de  
urbanização do terreno.

Novos cursos e vagas

A importância do campus para a Uezo pode ser medida pela quantidade de vagas que a universidade poderá  
oferecer. Em 2007, a Uezo tinha 372 alunos matriculados. Ao fim de 2011, a universidade terá oferecido  
1.670 vagas. Só com a primeira fase do campus, poderão ser oferecidas até seis mil vagas. 

Além disso, quatro novos cursos deverão ser oferecidos pela Uezo quando a primeira fase do campus estiver  
pronta:  Tecnologia  em  Meio  Ambiente,  Tecnologia  em  Alimentos,  Tecnologia  em  Nanotecnologia  e  
Tecnologia em Recuperação de Equipamentos. 

– A educação tem de se integrar ao momento que o país vive. Os cursos da Uezo podem ser aproveitados por 
empresas para formar profissionais especializados. Nós vamos preparar o campus para atender às demandas 
do Estado, para que a Uezo possa interagir e dar suporte para as indústrias da região e de todo o Rio de  
Janeiro – diz o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso. 

De acordo com o arquiteto Paulo Casé, todo o trabalho foi desenvolvido com a participação dos professores. 

– O resultado é um consenso do conhecimento passado pelos professores sobre como promover melhor o  
convívio em um campus universitário – explicou Casé. 

Sobre a Uezo 

A Uezo funciona, atualmente, em parte do prédio do Instituto de Educação Sarah Kubitschek, em Campo  
Grande.  A  instituição  oferece  os  cursos  de  Tecnologia  em  Biotecnologia,  Tecnologia  em  Análise  e 
Desenvolvimento  de  Sistemas,  Tecnologia  em  Produção  de  Fármacos,  Tecnologia  em  Processos 
Metalúrgicos,  Tecnologia  em  Polímeros  e  Tecnologia  em  Construção  Naval.  A duração  dos  cursos  de 
graduação tecnológica é de três anos, 

A Uezo também oferece os cursos plenos, com formação de bacharel e duração de quatro anos, em Ciências 
Biológicas (modalidade Produção Químico–Biológica), Ciência da Computação, Farmácia e Engenharia de 
Produção. 
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22 de março de 2011  

 
Marcelo Dias 

Depois de seis anos, o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) vai deixar de viver de 
favor. Desde que foi inaugurada, em 2005, a Uezo funciona de maneira improvisada na Escola 
Estadual Sarah Kubitschek, em Campo Grande. Entretanto, essa situação deve mudar em 2013, 
quando estará concluída a construção de um campus de 16.000m² a 22.000m² às margens da 
Avenida Brasil.

A obra custará R$ 40 milhões e permitirá que, em vez dos atuais 1,6 mil alunos, sejam atendidos até 
9 mil. O terreno, que possui 132 mil metros quadrados, pertencia à Companhia de Desenvolvimento 
Industrial, do governo estadual.

Elaborado pelo escritório do arquiteto Paulo Casé, o novo campus poderá dispor de 80.000m² em 
área construída, entre salas de aula, la, laboratórios, refeitório e até uma quadra de esportes.

— Vamos construir o campus por módulos. A princípio, atenderemos a 6 mil estudantes, mas 
queremos chegar a 9 mil. Já liberamos R$ 1 milhão para a confecção do projeto executivo e a obra 
deve durar dois anos — diz o secretário de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, que anunciará 
o projeto amanhã, ao lado do governador Sérgio Cabral.

Atualmente, a Uezo oferece seis cursos tecnológicos (biotecnologia, análise e desenvolvimento de 
sistemas, produção de fármacos, processos metalúrgicos, polímeros e construção naval) e quatro 
plenos (ciências biológicas, ciência da computação, farmácia e engenharia de produção). Com a 
construção do campus, terá mais quatro: de tecnologias em meio ambiente, alimentos, 
nanotecnologia e recuperação de equipamentos.

Com instalações próprias, a Uezo poderá se consolidar como polo tecnológico. A universidade já 
tem parcerias com a Marinha, a Gerdau e a Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep). Dentre as 
metas, está a de formar mão de obra para engenharia nuclear para o submarino atômico 
desenvolvido pela Armada e a usina de Angra III.

Segundo Alexandre Cardoso, a ampliação da Uezo será feita por módulos, conforme a demanda 
tecnológica do estado.
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57 Comentários  (realizados entre os dias 22 e 24 de março de 2011)

• Marcos G. Torquato 
Sou aluno da UEZO desde 2006 e é gratificante saber que tudo o que passamos (improvisos, incertezas etc) 
serviu de semente para esta nova realidade, que começa a florescer e, em breve, frutificar. Parabéns a todos que 
acreditaram, assim como nós, alunos, na materialização deste sonho. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• José 
E a agora só falta melhorar a qualidade de ensino. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Aluna 
Nada se constrói sem uma EQUIPE forte e qualificada, além de muita garra e determinação.Por isso acredito 
que o mérito não é somente do Prof. Roberto, e sim de tantos outros, como os professores Sérgio Seabra e 
Anderson Franzen. Parabéns por mais essa conquista e obrigada!!! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Marcelo Ramos (Eng. Produção) 
É um orgulho para todos os alunos da universidade pública UEZO ter um campus próprio e com toda essa 
estrutura para atender as necessidades dos universitários e dos futuros. Uma conquista para todos nós. 
Parabéns!!! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Anderson Marques 
Que bom que a UEZO continua indo pra frente. Só espero que o projeto não páre por causa de Copa do Mundo 
e outras coisas que acabam fazendo com que todos esqueçam das coisas importantes ... 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Thiogo 
Este será o retorno, para todos que lutaram veementemente pelo projeto de construção do campus da UEZO, 
parabéns pelo empenho de todos. Ao reitor principalmente, parabéns. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Marcelo Ferreira Xavier (C. Naval) 
Foi com muito orgulho e entusiasmo que fiz parte da quarta turma da UEZO, Sempre na expectativa de vê-la 
dar certo ,e hoje sinto a sensação do gosto da vitória graças ao empenho de nossos professores e funcionários 
colaboradores estamos conseguindo incluir a UEZO no seleto espaço das universidades públicas do BRASIL. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Filipe 
Parabéns à professores, alunos e reitoria!!! Todos merecem um campus onde poderão estudar! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Thabata Ribeiro 
Estou mt feliz cm a notícia ! Mt bom saber que a nossa facul em breve terá 1 novo campus ! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Thabata Ribeiro 
Gostei muito da notícia e tenho certeza que todos os alunos da Uezo também gostaram! É muito bom saber que 
a nossa Faculdade está se tornando 1 potencial ! Em breve estaremos com o nosso campus ! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Jéssica Maia 
Amanhã terá a passeata da meia passagem e nós alunos da UEZO , vms aproveitar e levar cartazes , faixas , 
vms nos pintar e todo à favor do nosso campus ! CHEGA DE BLA BLA BLA , CAMPUS DA UEZO JÁ ! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Jéssica Maia 
Graças a deus , pelo menos um sinal de vida , sabemos que isso pode demorar muito , mais só em saber que 
estão olhando por nós ja é um bom começo ! Ja não aguentamos mais , as salas estao cada vez menores , cada 
vez mais as dividem , se continuar assim o vestibular da UEZO vai acabar por falta de espaço ! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Obserrvador 
Coisa feia essa turma puxar o saco desse reitor, que está com a maior pinta de candidato a vereador! Fala sério! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Mug 
Todos sabemso que obras públicas geralmente atrasam e o orçamento estoura. Meu medo é que com a 
olimpíada e a copa do mundo, essa verba seja desviada para outros fins. Vamos torcer 
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Responder comentário Denunciar comentário 

• Miriel Monteiro Gomes 
Vai ser ótimo!!! Aumentará a demanda de interesse de profissionais para darem aulas na UEZO...isso é bm 
demais! precisamos disso! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Aline Veiga 
Valeu prof. Anderson e Serginho,pela garra de vcs ,e de acreditar que o sonho da uezo ter um campus,está tão 
perto de se torna realidade. Parabéns!!Vcs são lindos!!! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• celia 
O projeto do Campus é lindo. Quero muito ver este projeto tornar-se realidade. Obrigado Sergio Cabral por 
reconhecer que investir em educação é acreditar no futuro. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Vitor 
Parabéns a todos que contribuiram de forma direta e indireta nesse projeto inovador. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Maria 
Para realização de um projeto grandioso como o Campus da UEZO é preciso mais do que desejar. É preciso 
ATITUDE. Parabens a todos que ousaram ter atitude para tornar o desejo realidade. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Célia 
Enfim a Zona Oeste que já elegeu tantos políticos importantes do nosso Estado está sendo tratada com o 
respeito que lhe é devido. Bem vindo o Campus Universitário da Zona Oeste. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Pablo 
Valeu Profs. Serginho, Anderson, Rosana. Voces valem muuuuiiiito !! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Vanessa 
O mérito não é só do Dr.Roberto, reconhecemos como aluno que ele muito fez. Mas desde o início, quando não 
tinha nem luz nos pátios a noite, quem ficava aqui até o final das aulas eram os professores e hoje Pró-Reitores 
de Pesquisa (Sergio Seabra) e de Graduação (Anderson Franzen). Esse mérito nminguem tira. Eles 
efetivamente lutam todos os dias pela UEZO. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• camila 
Parabens Pró-Reitores Sergio Seabra e Anderson Franzen. Voces lutam desde 2006 pelo crescimento e 
desenvolvimento da UEZO . 
Responder comentário Denunciar comentário 

• MAGDALENA CABRAL 
Já estava na hora da Zona Oeste ganhar uma Faculdade Estadual. Minha filha é formada em Eng. Química pela 
UFRRJ e faz Polímeros na UEZO. Está muito Feliz com o curso. Ela elogia muito o Laboratório e a Biblioteca. 
Creio q com o novo Campus a Zona Oeste e os jovens só tem a ganhar com isso. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• MAGDALENA CABRAL 
A Zona Oeste merece uma Faculdade Estadual. Já estava na hora. Minha filha é formada em Eng. Química pela 
UFRRJ e faz Polímeros na UEZO, está muito Feliz. Com o novo Campus a Zona Oeste só tem a ganhar. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Andre Costa 
Só acredito quando estiver pronto e funcionando!!!!! Enquanto isso vivemos a nossa realizada com as Saretes. 
E os de menor. Essa obra vai custar muito mais caro do que foi mencionado 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Sandra Maria 
CREIO QUE É CHEGADO UM MOMENTO ÍMPAR NA HISTÓRIA DA ZONA OESTE. O CAMPUS DA 
UEZO REPRESENTA ENTRE OUTRAS COISAS, OUSADIA, PERSISTÊNCIA E DETERMINAÇÃO. 
Parabéns a todos que fazem parte desta história. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Rodrigo Baptista 
Sugiro ao Extra que realize uma matéria com o Reitor da UEZO que muito se empenhou para captar os 
recursos necessários e fazer esse sonho se tornar real em tão pouco tempo como dirigente da Instituição. O 
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mérito também deve ser concedido ao Prof. Roberto. Nós que estamos próximos podemos conferir a 
transparência de suas ações e constatar a sua luta. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Manoel Rodrigues 
Enfim deixaremos de dividir espaço com o Instituto de Educação Sarah Kubitscheck e termos um lugar 
adequado para os universitários. Não estaremos mais escondidos. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Ana Rita 
Finalmente a Zona Oeste poderá fornecer mão de obra capacitada às indústrias da região. Sem dúvida será um 
marco na Educação Superior. Agradecemos ao empenho do Reitor Prof. Roberto. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Eliéu Santiago 
O novo Campus da UEZO será um marco para a região e fomentará novos investimentos nas áreas de 
infraestrutura, beneficiando os moradores da Zona Oeste. Poder fazer parte desta história, é um legado para 
todos nós que trabalhamos na Uezo. Parabéns Prof. Roberto e equipe por sua determinação! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Maria Cristina 
Grande conquista!!! Parabéns ao Reitor Prof. Roberto Soares de Moura que tanto batalhou para captar recursos 
e tornar este projeto uma realidade. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Carlos 
Parabéns!!!! Prof° Roberto, por esta valorizando uma região que estava esquecida, mais uma vez Parabéns!!!! e 
Obrigado. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Rodi 
Eu não pensei que este Reitor fosse conseguir tão rápido. Tomara que o trabalho seja sério e a construção acabe 
logo. Estudo na UEZO e tá muito apertado aqui. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• ney monteiro 
novo campus da UEZO mão de obra qualificada para a indústria da zona oeste. Parabens ao Reitor Prof. 
Roberto e a sua equipe 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Eliane A.Faria 
Parabéns, Profº Roberto Sempre acreditei que o seu empenho como dirigente da UEZO, traria esta grande 
conquista para Zona Oeste. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Juliana 
Oba! Quero terminar o curso no campus novo. Estou no 1o ano de Biotecnologia. Por favor façam logo esta 
obra. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Elisa 
Até que enfim minha região será valorizada em termos de educação. A Uezo precisa mesmo, está crescendo 
muito. Valeu Reitor!!! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Ingrid Alfradique 
Parabéns Prof. Roberto! Acompanhei todo o seu esforço para que a UEZO tivesse o seu próprio campus e sei 
que o lançamento do projeto vem com sabor de vitória!!! Todos nós estamos felizes com a atenção que está 
dando para a nossa região. Muito obrigada!! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Ana 
Parabéns a todos as funcionários da UEZO por proporcionar um desenvolvimento que a Zona Oeste estava 
precisando, creio, quer dizer, tenho certeza, que depois do novo campus da UEZO, seremos visto como um 
grande polo tecnológico, o que atrairá mais indústrias e desenvolvimento para a Zona Oeste, finalmente 
deixaremos de ser o “patinho feio”. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Maria Fernanda Ciqueira 
Parabéns Prof. Roberto!!! Enfim, após muita luta o projeto sairá do papel. A comunidade da Zona Oeste 
agradece o seu empenho em prol do desenvolvimento da educação superior na região. 
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Responder comentário Denunciar comentário 

• Vitor 
Parabéns Professor Roberto, sua luta não foi em vão. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• felipe souza 
Acredito que a localização tem a ver com o CENPES - Centro de Pesquisa da Petrobras, um dos mais 
importantes centros de pesquisa do País e que atualmente está passando por uma mega-obra de ampliação e 
modernização, Além disso atulamente está em andamento a obra, executada pela Queiroz Galvão, de uma 
Ponte Estaiada que ligará a Ilha do Fundão à Linha vermelha, o que desafogará bastante o trânsito. MAs 
concordo que a Av. Brasil é um lugar que pode e DEVE ser melhor explorado !! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Vitor Batista 
Eis que a vitória está próxima. Viva ao novo campus. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Vitor Batista 
Uma nova geração de Universidade tecnológica. Viva ao Novo Campus!! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Leonardo 
Parabéns Prof. Roberto Soares de Moura! Este é um Reitor que a Zona Oeste estava precisando. O seu esforço 
está rendendo frutos e a comunidade agradece! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Amanda2000 
Quando construíram aqueles elefantes brancos na Ilha do Governador, foi uma tremenda maldade para 
estudantes e professores; a Ilha só tem uma entrada e uma saída e é um bairro cercado de comunidades 
violentas, já deveriam ter pensado em construir na Avenida Brasil, de fácil acesso. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Amanda2000 
Aliás não sei pq nunca pensaram em fazer campus universitário na Avenida Brasil; lá tem quilômetros e 
quilômetros de galpões/terrenos abandonados por seus donos, inclusive governos federal e estadual; a Av. 
Brasil é uma importante via de acesso do Rio de Janeiro e precisa ser densamente povoado. Vimos de uns 20 
anos para cá o esvaziamento total dessa via. 
Responder comentário Denunciar comentário 

• CARIOCA 
QTS PRÉDIOS DO GOVERNOS PODERIAM SER CENTROS DE TECNOLOGIAS? PASSO TODOS OS 
DIAS PELA MANGUEIRA E VEJO UM PRÉDIO DO IBGE ENORME ABANDONADO, MAS JÁ 
INVADIDO!!! 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Elcio Souza 
Basta que a marinha ceda uma parte daquele complexo enorme que tem na Avenida Brasil que resolve o 
problema de espaço e daria oportunidade a mais estudantes.Por sinal alguém pode explicar porque aquele 
espaço tão grande dado a marinha do Brasil? Não vejo atividade nenhuma ali a não ser alguns clubes treinando 
suas categorias de base.Afinal a ditadura já acabou, ou não? 
Responder comentário Denunciar comentário 

• Esther 
Muito bem...Gostei do projeto do arquiteto, mas deixo uma sugestão...Porque não inovar? Porque não fazer 
algo diferente? Já que vão fazer tudo novinho, porque não usar as ferramentas sustentáveis do blog: 
www.cidadesverdes.com.br ? Aproveitando para por algumas soluções que diminuam por exemplo o consumo 
de energia...Está lá, tudo nesse blog que poderá servir de base para esse campus e fará toda a diferença, como 
brasileira gostaria de ver meu país na frente em termos de sustentabilidade. 
Responder comentário Denunciar comentário 
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Centro Universitário estadual da Zona Oeste 
vai ganhar novo campus no RJ

Campus da Uezo será construído às margens da Avenida Brasil.
Atualmente, unidade funciona em prédio de escola estadual.
Do G1 RJ 

 
Campus terá 16 mil m² de salas de aula e laboratórios (Foto: Shana Reis / Governo do RJ)

Foi lançado nesta quarta-feira (23) o projeto para a construção do campus do Centro Universitário 
estadual da Zona Oeste (Uezo), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Atualmente, a 
universidade funciona no terreno de uma escola estadual no bairro.

A primeira etapa da obra, que será feita pela Empresa de Obras Públicas (Emop), está orçada em R$ 
40 milhões e deve ser concluída até o segundo semestre de 2013.

O terreno onde será construído o novo campus fica às margens da Avenida Brasil, no Distrito 
Industrial de Campo Grande. Contando atualmente com 1.670 vagas, a Uezo poderá abrigar 6 mil 
estudantes após a primeira etapa das obras.

Na primeira fase do projeto, serão construídos 16 mil m² de salas de aula e laboratórios, além da 
urbanização do entorno. De acordo com o governo do estado, ao todo, serão 80 mil m² de obras, 
sendo 26 m² de prédios construídos.
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Após obras, Uezo irá oferecer 6 mil vagas e novos cursos (Foto: Marino Azevedo / Governo do RJ)

Novos cursos na área de tecnologia
Além do aumento no número de vagas, a universidade passará a oferecer novos cursos como 
Tecnologia em Meio Ambiente, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Nanotecnologia e 
Tecnologia em Recuperação de Equipamentos.

Segundo o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, a ideia do governo é 
que o centro universitário possa formar profissionais especializados e dar suporte a indústrias do 
estado.

Portal R7
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20110323.html 

Notícias

Estado lança projeto do novo campus da Uezo
Obras devem ser concluídas até o segundo semestre de 2013

Do R7 | 23/03/2011 às 08h13

O governo do Estado do Rio de Janeiro faz na manhã desta quarta-feira (23) o lançamento do 
projeto arquitetônico do novo campus da Uezo (Universidade Estadual da Zona Oeste).

Projetado pelo arquiteto Paulo Casé, o prédio ficará em um terreno com 132 m² localizado na 
avenida Brasil, no distrito industrial de Campo Grande.

Na primeira fase das obras serão construídos 16 mil m² de salas e laboratórios, com investimento de 
R$ 40 milhões. 

A previsão de conclusão das obras é até o segundo semestre de 2013, quando poderão ser oferecidas 
até 6.000 vagas para os alunos, além de quatro novos cursos.
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Centro Universitário da Zona Oeste ganhará campus 
próprio 
Da Redação

O Governo do Rio divulgou nesta segunda-feira (21), que a Fundação Centro Universitário Estadual 
da Zona Oeste (Uezo) ganhará um campus próprio. O projeto arquitetônico, de autoria de Paulo 
Casé será apresentado em cerimônia na próxima quarta-feira (23), às 10h, no Auditório da Gerdau 
S.A. A obra será erguida em um terreno de cerca de 135 mil metros quadrados, cedido pela 
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro (Codin-RJ), às margens da Avenida 
Brasil, em Campo Grande.

Para o reitor da Uezo, professor Roberto Soares de Moura, a construção do campus consolida a 
instituição como referência na área tecnológica em todo o Estado. De acordo com o arquiteto Paulo 
Casé, todo o trabalho foi desenvolvido com a participação dos professores. A universidade terá

O governo do Estado do Rio de Janeiro faz na manhã desta quarta-feira (23) o lançamento do 
projeto arquitetônico do novo campus da Uezo (Universidade Estadual da Zona Oeste).

Projetado pelo arquiteto Paulo Casé, o prédio ficará em um terreno com 132 m² localizado na 
avenida Brasil, no distrito industrial de Campo Grande.

Na primeira fase das obras serão construídos 16 mil m² de salas e laboratórios, com investimento de 
R$ 40 milhões. 

A previsão de conclusão das obras é até o segundo semestre de 2013, quando poderão ser oferecidas 
até 6.000 vagas para os alunos, além de quatro novos cursos.

 cinco blocos (graduação, auditórios, laboratórios, reitoria e pró-reitorias) e um espaço de 
convivência. "O resultado é um consenso do conhecimento passado pelos professores sobre como 
promover melhor o convívio em um campus universitário", explicou o arquiteto 

A Uezo é uma universidade que há cinco anos oferece ensino especializado na área tecnológica na 
zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ocupa, atualmente, parte do espaço físico do Instituto de 
Educação Sarah Kubtischek (IESK), em Campo Grande.

Enquanto o campus não fica pronto, um anexo com 1.000 metros quadrados será construído no 
IESK para abrigar novos laboratórios e salas de aula. A obra já foi autorizada pela Secretaria de 
Educação e será viabilizada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia ainda este ano. A expansão é 
necessária devido ao aumento da procura de novos alunos. 

Única instituição pública de ensino superior da região, a Uezo tem como missão a formação de 
profissionais qualificados para atender à demanda do parque industrial fluminense e a atuação na 
pesquisa aplicada, uma formação voltada prioritariamente para o desenvolvimento tecnológico e 
industrial da região. 

Criada em março de 2005, e constituída a partir de janeiro de 2009 em fundação de direito público, 

http://www.agenciario.com/


a Uezo é vinculada à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. 
Oferece 10 cursos, todos com foco em tecnologia. Graduação plena: Engenharia de Produção, 
Farmácia, Ciência da Computação e Ciências Biológicas. E graduação tecnológica: Biotecnologia, 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Produção de Fármacos, Processos Metalúrgicos, 
Polímeros e Construção Naval.

 PB
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DouG Wq 
 Centro Universitário da Zona Oeste ganhará campus próprio
Por Ascom da Uezo

A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) ganhará um campus próprio, cujo 
projeto arquitetônico, de autoria de Paulo Casé será apresentado em cerimônia na próxima quarta-feira 
(23/03), às 10h, no Auditório da Gerdau S.A.
A obra será erguida em um terreno de cerca de 135 mil metros quadrados, cedido pela Companhia de 
Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro (Codin-RJ), às margens da Avenida Brasil, em Campo 
Grande.
Para o reitor da Uezo, professor Roberto Soares de Moura, a construção do campus consolida a 
instituição como referência na área tecnológica em todo o Estado. De acordo com o arquiteto Paulo 
Casé, todo o trabalho foi desenvolvido com a participação dos professores. A universidade terá cinco 
blocos (graduação, auditórios, laboratórios, reitoria e pró-reitorias) e um espaço de convivência.
- O resultado é um consenso do conhecimento passado pelos professores sobre como promover melhor 
o convívio em um campus universitário - explicou o arquiteto
A Uezo é uma universidade que há cinco anos oferece ensino especializado na área tecnológica na zona 
oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ocupa, atualmente, parte do espaço físico do Instituto de Educação 
Sarah Kubtischek (IESK), em Campo Grande.
Enquanto o campus não fica pronto, um anexo com 1.000 metros quadrados será construído no IESK 
para abrigar novos laboratórios e salas de aula. A obra já foi autorizada pela Secretaria de Educação e 
será viabilizada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia ainda este ano. A expansão é necessária devido 
ao aumento da procura de novos alunos.
Única instituição pública de ensino superior da região, a Uezo tem como missão a formação de 
profissionais qualificados para atender à demanda do parque industrial fluminense e a atuação na 
pesquisa aplicada, uma formação voltada prioritariamente para o desenvolvimento tecnológico e 
industrial da região.
Criada em março de 2005, e constituída a partir de janeiro de 2009 em fundação de direito público, a 
Uezo é vinculada à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Oferece 10 
cursos, todos com foco em tecnologia.
Graduação plena: Engenharia de Produção, Farmácia, Ciência da Computação e Ciências Biológicas.
Graduação tecnológica: Biotecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Produção de Fármacos, 
Processos Metalúrgicos, Polímeros e Construção Naval.
O evento será realizado no auditório da Gerdau S.A, na avenida João XXIII, 6.777, no Distrito 
Industrial de Santa Cruz. Mais informações sobre a UEZO podem ser obtidas no site 
www.uezo.rj.gov.br. 
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