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1 - APRESENTAÇÃO DA UEZO 

 

 

A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO é uma Instituição 

de Ensino Superior que tem por responsabilidade maior a formação de profissionais de 

reconhecida qualidade técnica e científica, adequada às necessidades sociais e econômicas 

da região, desenvolvendo perspectivas de entrada no mercado de  trabalho de seus egressos, 

bem como estimulando o empreendedorismo. Dessa forma, investe no diálogo privilegiado 

com a comunidade, numa perspectiva de cooperação ativa com a sociedade.  

 Assim, a UEZO traduz uma evolução qualitativa que ultrapassa largamente o 

objetivo de aumentar o nível do ensino e da investigação científica, mas aposta na ligação 

da Educação de Graduação Superior e da invest igação tecnológica e científica a objetivos 

econômicos e culturais específicos, inclusive o empreendedorismo.  

 

 

1.1. MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS 

 

 Missão 

Oferecer ensino de qualidade, atual e inovador; implementando novas tecnologias em 

articulação com ensino, pesquisa e extensão, visando o desenvolvimento das competências 

pessoais e profissionais e interagindo de forma ética e produtiva com a sociedade para o 

desenvolvimento social e tecnológico.  

 

 Visão 

Ser um centro de referência no ensino, na pesquisa e na inovação tecnológica, 

apostando na crescente participação da vida econômica, empresarial e institucional, 

procurando atender às necessidades sociais e econômicas da região e do estado, 

contribuindo dessa forma para a economia do Rio de Janeiro.  
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 Objetivos Gerais 

 

A UEZO tem como objetivo maior:  

- Possibilitar o desenvolvimento regional e estadual, atuando como instrumento 

importante e eficaz para a implementação de políticas públicas que levem e m conta as 

potencialidades de desenvolvimento econômico local, no que se refere aos arranjos 

produtivos; 

- Estabelecer parcerias com o segmento industrial e;  

- Formar recurso humano que não se contente apenas em dominar determinadas 

técnicas, mas que tenha consciência de seu papel como cidadãos preocupados e 

comprometidos com a resolução de problemas de interesse humano, econômico, 

político, social e cultural que afetam o Estado; 

- Capacitando, assim, os seus formandos para a inserção no mundo do trabalho, 

estando estes aptos a desenvolverem atividades inovadoras e de empreendedorismo.  

 

Específicos 

 

- Ministrar ensino de Graduação superior e de Pós-Graduação, visando formar 

profissionais de elevada competência com ênfase nas áreas tecnológicas;  

- Promover elevadas condições de aprendizagem e afirmar a excelência da Educação 

Profissional de Graduação e de Pós-Graduação;  

- Assumir o papel de agente privilegiado de desenvolvimento e de dinamização 

tecnológica e científica;  

- Formar e aperfeiçoar tecnólogos e bacharéis de nível superior, inclusive de forma 

continuada, realizando pesquisas para participação no desenvolvimento da sociedade 

fluminense e brasileira; 

- Oferecer igualdade de oportunidades para todos, independente de convicções filosóficas, 

políticas, de etnia e sexo da diversidade humana;  

- Proporcionar liberdade acadêmica, como condição primordial para o bom funcionamento 

da IES, envolvendo a participação de toda a comunidade universitária no processo decisório 

da Instituição, por intermédio da representação nos órgãos colegiados;  

- Incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da tecnologia e da ciência, da criação e da divulgação da cultura 

científico-tecnológica e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em 
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que vive; 

- Fomentar canais de comunicação intensos, eficientes e eficazes entre as instituições 

congêneres, visando o aproveitamento de sinergias nas ações de cooperação; 

- Estimular o intercâmbio de informação entre instituições que tenham experiências nas 

diferentes áreas de conhecimento; 

- Desenvolver a cultura de uma IES de referência e divulgar a imagem de excelência, 

criatividade, inovação e empreendedorismo; 

- Estimular e desenvolver parcerias com entidades diversas da região, do país e do exterior 

com vista à realização de estágios, de projetos de pesquisa e/ou prestação de serviços;  

- Implementar mecanismos de avaliação sistemática e continuada das diferentes atividades 

realizadas, como também a avaliação institucional;  

- Desenvolver, pragmaticamente, a cultura da inovação e do empreendedorismo em seu 

corpo docente, discente e técnico-administrativo; 

- Promover ambiente acolhedor, inclusivo, valorizador da diversidade humana.  

-  Desenvolver diversas atividades objetivando a aproximação desta IE S da população da 

Zona Oeste. 

 

1.2. HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO  

O Centro Universitário Estadual da Zona Oeste foi criado em abril de 2002, sendo 

efetivamente constituído frente ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do 

Decreto nº 37.100 de 18/03/2005, alterado pelo Decreto nº38,534 de 17/11/2005 e pela Lei 

nº4.805 de 29/06/2006, como Instituição de Ensino Superior, mantida pela fundação d e 

Apoio à Escola Técnica – FAETEC e vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Em janeiro de 2009, por meio da Lei nº 5380/09, 

foi constituída em Fundação de direito público, vinculada diretamente à Secretaria de 

Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro.  

Localiza-se em Campo Grande, bairro do Rio de Janeiro. A instituição foi criada com 

o objetivo de atender à demanda de estudantes da Zona Oeste e redondezas da cidade do 

Rio de Janeiro, para desenvolvimento tecnológico e econômico desta região do Estado. 

Desde que foi inaugurada, a UEZO funciona de maneira improvisada na Instituto de 

Educação Sarah Kubitschek, em Campo Grande, sediada à Rua Manoel Caldeira de 

Alvarenga nº 1.203. Entretanto, em agosto de 2010, a Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) cedeu à UEZO um terreno de 135 mil m², 

localizado à Avenida Brasil, Nº 45.825, em frente à fábrica de Guaraná Convenção, no 
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Distrito Industrial de Campo Grande, para a construção do campus definitivo. A UEZO já 

possui o projeto executivo de seu campus que prevê a construção de  40.000 m² de prédios e 

outras instalações. 

De acordo com o Decreto 44.138, assinado pelo Governador em 26 de março de 2013 

e publicado no Diário Oficial de 3 de abril, já está definido o crédito de R$ 10 milhões para 

a UEZO, repassado através da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Dessa forma, na primeira fase do projeto, serão 

construídos cerca de  2.600 m² de laboratórios, além da urbanização necessária para o 

funcionamento dos mesmos.  

Dentre os laboratórios a serem construídos nesta primeira etapa há o Laboratório de 

Tecnologia Naval e Offshore, uma parceria com o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 

que investirá R$ 1 milhão na montagem e nos equipamentos. Neste laboratório os alunos 

terão atividades voltadas para a manutenção e reparos de embarcações e estruturas offshore, 

com a simulação de estaleiros, em pequena escala. O trabalho neste laboratór io terá foco 

nas áreas de ensaios mecânicos em materiais metálicos e compósitos utilizados nos setores 

de corrosão, sistemas de proteção e ensaios não destrutivos.  

O projeto arquitetônico do Campus, produzido pelo escritório do arquiteto Paulo Casé, 

e o projeto básico definido juntamente com uma equipe da Empresa de Obras Públicas 

(EMOP) já estão prontos e encontram-se em fase de aprovação na Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro e em breve o terreno se prepara para receber a primeira etapa da construção.  

Atualmente, a UEZO oferece dez cursos de Graduação: Tecnologia em Biotecnologia, 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Produção de 

Fármacos, Tecnologia em Processos Metalúrgicos, Tecnologia em Polímeros, Tecnologia 

em Construção Naval, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Farmácia e Engenharia 

de Produção. Até 2017, com a construção do campus, é prevista da oferta de mais quatro 

cursos para atender às demandas de mercado da região.  

Dessa forma, com as instalações próprias, a UEZO poderá se consolidar como 

referência na formação de Tecnólogos no Estado do Rio de Janeiro.  

A UEZO oferece, ainda, desde 2011, o curso de mestrado profissional na área de 

Ciência e Tecnologia de Materiais, com apoio do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 
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1.3. A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UEZO  

 

I - órgãos superiores de administração e supervisão;  

- O Conselho Universitário (CONSU); 

- O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE); 

- O Conselho Curador; 

- A Reitoria. 

 

II - Centros Setoriais; 

III - Unidades universitárias de ensino e pesquisa;  

IV - Departamentos (ainda em processo de implantação)  

 

A UEZO está organizada em três Centros Setoriais:  

A) Centro Setorial de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

1 - Unidade Universitária de Farmácia: 

 - Cursos: Farmácia e Tecnologia em Produção de Fármacos. 

 

2 - Unidade Universitária de Biologia:  

- Cursos: Ciências Biológicas e Tecnologia em Biotecnologia.  

 

B)  Centro Setorial de Produção Industrial (CSPI)  

1 - Unidade Universitária de Tecnologia em Polímeros: 

- Curso: Tecnologia em Polímeros 

 

2 - Unidade Universitária de Tecnologia em Construção Naval:  

- Curso: Tecnologia em Construção Naval 

 

3 - Unidade Universitária de Tecnologia em Processos Metalúrgicos: 

- Curso: Tecnologia em Processos Metalúrgicos 

 

4 - Unidade Universitária de Engenharia de Produção: 

   - Curso: Engenharia de Produção 
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C) Centro Setorial de Computação e Matemática (CCMAT) 

1 - Unidade Universitária da Computação:  

- Cursos: Ciência da Computação e  Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(TADS) 

 

 

1.4. A INFRAESTRUTURA DA UEZO  

Como já mencionado, a UEZO funciona provisoriamente no Instituto de Educação 

Sarah Kubitschek (IESK), no Bairro de Campo Grande. Atualmente o Centro Universitário 

ocupa uma área de aproximadamente dez mil metros quadrados (10.000 m
2
).  

 

Discriminação da área ocupada:  

Catorze (14) laboratórios didáticos 

- Laboratório Didático da Naval,  

- Laboratório Didático de Biologia,  

- Laboratório Didático de Biotecnologia,  

- Laboratório Didático de Fármacos,  

- Laboratório Didático de Fármacos - Setor de Farmacotécnica,  

- Laboratório Didático de Fármacos - Setor de Controle de qualidade, 

- Laboratório Didático de Física, 

- Laboratório Didático de Informática,  

- Laboratório Didático de Metalurgia,  

- Laboratório Didático de Microscopia,  

- Laboratório Didático de Polímeros, 

- Laboratório Didático de Química I,  

- Laboratório Didático de Química II, 

- Laboratório Didático de Usinagem. 

 

Trinta e cinco (35) laboratórios de Pesquisa 

- Laboratório Biotério, contendo duas salas de criação,  uma para ratos e outra para 

camundongos, uma sala de cirurgia, uma recepção e uma sala de lavagem de material,  

- Laboratório de Análise Confocal,  

- Laboratório da Naval,  
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- Laboratório de Análise Químico-Biológica, 

- Laboratório de Arquitetura,Redes e Sistemas Embarcados, 

- Laboratório de Bioquímica, 

- Laboratório de Tecnologia Ambiental,  

- Laboratório de Corrosão, 

- Laboratório de Eletroquímica e Eletroanalítica, 

- Laboratório de Engenharia,  

- Laboratório de Estatística e Matemática Aplicada,  

- Laboratório de Fármacos II, 

- Laboratório de Informática 1 e 2, 

- Laboratório de Microbiologia, 

- Laboratório de Modelagem Molecular e Computacional, 

- Laboratório de Pesquisa em Ciências Farmacêuticas,  

- Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento para Dispositivos Móveis,  

- Laboratório de Pesquisa em Processos Metalúrgicos,  

- Laboratório de Robótica, 

- Laboratório de Tecnologia de Bioquímica e Microscopia, 

- Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais,  

- Laboratório de Tecnologia de Materiais - Setor Analítico,  

- Laboratório de Tecnologia de Materiais I,  

- Laboratório de Tecnologia de Materiais II,  

- Laboratório de Tecnologia em Cultura de Células, 

- Laboratório de Terapia e Fisiologia Celular e Molecular,  

- Laboratório Escola de Análises Clínicas,  

- Laboratório Integrado de Gestão Naval,  

- Laboratório LIRA, 

- Laboratório Mini Recicladora, 

- Laboratório Núcleo de Computação Científica,  

- Laboratório de Processos Industriais e Nanotecnologia,  

- Setor de Microscopia Eletrônica de Transmissão,  

- Setor de Microscopia Eletrônica de Varredura,  

- Setor de Preparo de amostras para Microscopia Eletrônica. 
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Salas de Aula 

A UEZO utiliza em suas atividades didáticas salas de aula de uso exclusivo e outras 

compartilhadas com o IESK ou com o CEDERJ.  

- 13 salas de aula com capacidade para 45 a 50 alunos, 

- 10 salas de aula com capacidade para 40 alunos,  

- 13 salas de aula com capacidade para 20 a 25 alunos. 

 

Auditório 

A UEZO utiliza, de forma compartilhada com o CEDERJ, um auditório refrigerado 

com 120 lugares. 

 

Biblioteca  

A biblioteca da UEZO possui um acervo com 6.372 itens. Mantém, também, 10 (dez) 

terminais de computadores conectados à internet à disposição dos discentes. 

 

Laboratórios de informática a serviço dos alunos  

A UEZO possui três laboratórios de informáticas, equipados com 50 computadores 

destinados exclusivamente às aulas, e 20 computadores destinados às aulas e ao uso 

individual dos discentes, com acesso à internet. 

 

Logística de turno 

A sala dos professores conta com 10 computadores com acesso à internet e duas 

impressoras à disposição dos professores.  

 

Outras Instalações 

- Reitoria, 

- Protocolo Central, 

- Pró-Reitoria de Administração e Finanças,  

- Auditoria Interna e Assessoria Jurídica,  

- Pró-Reitoria de Graduação, 

- Secretaria Acadêmica e Coordenação de Ingresso, 

-Coordenação de Estágio e Egressos,  

- Sala de Reuniões,  

- Assessoria de Relações Institucionais e Internacio nais, 
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- Diretorias de Unidades Universitárias (sete). 

- Pró-Reitoria de Extensão, 

- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, 

- Assessoria de comunicação, 

- Prefeitura, 

- Oficina de Manutenção, 

- Refeitório, 

- Almoxarifado Central,  

- Depósito do Patrimônio, 

- Cozinha, 

- Sala dos motoristas. 

 

Entidades 

- Sala da Empresa Júnior, 

- Sala da Associação dos Docentes da UEZO (ADUEZO),  

- Sala da Associação do Corpo Técnico da UEZO (ACTUEZO),  

- Sala do Diretório Central Estudantil (DCE). 
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2 - BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA 

AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UEZO 

 

A primeira Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UEZO foi instituída e nomeada 

por meio da Resolução UEZO/COEPE Nº 008, de 12 de novembro de 2007, pelo então 

Magnífico Reitor Marco Antonio Lucidi. Esta comissão não desenvolveu o trabalho a ela 

atribuído pelo fato de a maioria de seus membros serem, naquela época, contratados pela 

UEZO, e logo depois terem seus vínculos com a instituição interrompidos ou encerrados. 

A segunda Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UEZO foi instituída por meio da 

portaria  UEZO Nº 150, de 01 de dezembro de 2011, pelo então Magnífico Reitor Roberto 

Soares de Moura. Esta comissão, presidida pelo então Vice-Reitor Antonio João Carvalho 

Ribeiro, se reuniu apenas uma vez, em 24 de outubro de 2012. Na referida reunião, por 

unanimidade, a comissão resolveu encaminhar ao CONSU uma solicitação de sua 

substituição por uma nova comissão a ser montada e presidida pelo então Vice-Reitor 

eleito, Dr. João Bosco de Salles.  

O CONSU aceitou a dissolução da CPA presidida pelo Vice-Reitor Antonio João 

Carvalho Ribeiro. Além disso, o conselho acatou a indicação do então Pró-reitor de 

Pesquisa e Pós-graduação, Alex da Silva Sirqueira, como novo presidente da CPA da 

UEZO. Como resultado de seu trabalho, a comissão presidida pelo Vice-Reitor Antonio 

João Carvalho Ribeiro entregou à reitoria um re latório parcial, em construção.  

A CPA presidida pelo então Reitor eleito, Alex da Silva Sirqueira, nomeada pela 

portaria UEZO 250, de 04 de janeiro de 2013, retificada pelo ato do Reitor, de 07 de janeiro 

de 2013, se reuniu algumas vezes e aprovou questionários para pesquisa de opinião dos 

docentes e dos técnicos e laboratoristas da UEZO. Estes questionário foram então enviados 

por e-mail e, embora tenha havido de médio a baixo índice de retorno, os dados obtidos 

foram levantados e registrados no processo da CPA da UEZO. 

A atual CPA da UEZO que gera o presente relatório foi nomeada por meio da Portaria 

UEZO Nº 265, de 22 de fevereiro de 2013.   

 

2.1 - Atividades desenvolvidas pela CPA da UEZO no ano de 2013: 

a) Cinco reuniões com quórum qualificado. 

b) Aprovação do Regimento da CPA por seus membros (anexo 1).  
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c) Desenvolvimento e aprovação dos questionários para coleta de opinião pública dos 

três segmentos da comunidade Ueziana (discente - anexo 2, docentes - anexo 3 e, 

técnico-administrativo - anexo 4).  

d) Palestra na UEZO, em novembro passado, sobre a importância da Autoavaliação 

Institucional proferida pelo Dr. Luiz Paulo Brandão, do Instituto Militar de 

Engenharia, que detém grande experiência no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES).  

e) Participação de dois membros da CPA, incluindo o seu presidente, no Seminário 

Regional sobre CPA, fornecido pelo INEP. O evento ocorreu em Belo Horizonte em 

novembro de 2013. 

f) Levantamento de dados de pesquisa de opinião pública entre os três segmentos da 

comunidade Ueziana por meio de questionários disponibilizados online (adaptados no 

programa Googledocs) entre os dias 15 e 30 de novembro de 2013.  

g) Elaboração e entrega do corrente relatório.  

 

 

 

3. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DA AUTO-AVALIAÇÃO 

NA UEZO 

 

A autoavaliação Institucional é um processo permanente e dinâmico que deve ser 

renovado e aperfeiçoado, garantindo a manutenção do nível de qualidade do funcionamento 

das atividades e das permanentes reformulações que se fizerem necessárias. Trata-se de um 

processo integrador dos segmentos docente, discente, administrativo e gestor. Por meio das 

atividades da Autoavaliação Institucional, todos os subsistemas que compõem a 

universidade estarão em sintonia, visando à realização das transformações que se voltam 

para uma melhor atuação em sua área.   

A Autoavaliação Institucional deve ser vista como um processo auxiliar com a função 

de: detectar potencialidades, assim como, falhas e dificuldades; apoiar a busca de soluções 

para os problemas institucionais internos e sociais; subsidiar o estabelecimento de novas 

metas e prioridades e a tomar decisões que promovam as transformações necessárias.  

A Autoavaliação da UEZO está em processo de implementação, sendo sua atual CPA 

a primeira a apresentar um relatório final de  autoavaliação. Mesmo tendo ciência que seu 
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relatório ainda não engloba todas as dimensões necessárias para uma completa 

autoavaliação da UEZO, esta comissão está certa que está colaborando significativamente 

no desenvolvimento da cultura da autoavaliação  em nossa instituição. 

 

A autoavaliação da UEZO no ano de 2013 foi levada a cabo por meio das seguintes 

iniciativas da CPA: 

1 - Desenvolvimento, aprovação e aplicação de questionários por meio eletrônico 

(online) para a pesquisa de opinião entre os três segmentos da comunidade Ueziana 

(discente, docente e técnico-administrativo). Os questionários, aplicados por meio do 

Googledocs, ficaram a disposição da comunidade Ueziana por um período de 15 dias. 

Durante este período foi feito um intenso trabalho de divulgação da importância da 

Autoavaliação Institucional, conclamando-se a todos pela participação. A referida 

divulgação foi feita por meio de uma palestra sobre Autoavaliação Institucional dirigida a 

toda a comunidade Ueziana, além de publicações no site da UEZO, exposição de  banners e 

cartazes, envio de E-mails e postagem no Facebook. 

 2 - Além da opinião dos membros da comunidade Ueziana, diversos outros dados 

foram solicitados ao órgãos da administração da UEZO. 

 

 

 

4. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE UEZIANA EM 

NOVEMBRO DE 2013  

 

Os dados abaixo apresentados foram obtidos em novembro de 2013 - mês no qual 

foram feitas as coletas de dados de opinião da comunidade Ueziana.  

 

 

3.1 SEGMENTO DISCENTE: 

A UEZO fornece dez cursos plenos, sendo seis para a formação de Tecnólogos e 

quatro para a formação de Bacharéis (Tabela 1). Os cursos de formação de Tecnólogos 

foram implementados em 2006/1 e os cursos de formação  de Bacharéis em 2008/2. O tempo 

mínimo para a formação nos cursos de tecnólogos é de três anos, enquanto é de quatro anos 



 Página 17 
 

bacharéis, exceto para os cursos de Farmácia e Engenharia de Produção que é de cinco 

anos. 

Tabela 1. Quantitativo de discentes na graduação por curso.  

 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 
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 *TADS 247 191 18 88 29 

Tecnologia em Biotecnologia 176 133 22 11 88 

Tecnologia em Produção de Fármacos 131 122 19 116 24 

Tecnologia em Polímeros 157 127 18 106 41 

Tecnologia em Processos Metalúrgicos 169 160 25 82 42 

Tecnologia em Construção Naval 227 147 21 47 75 

Ciências Biológicas 165 45 17 89 32 

Ciências da Computação 213 60 18 46 4 

Engenharia de Produção 221 44 14 48 19 

Farmácia 164 43 11 115 29 

SOMATÓRIO 1.870 1.072 183 748 383 

- Dados fornecidos pela Pró-reitoria de Graduação da UEZO em novembro de 2013. 

*TADS (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas).  

 

 

Quantitativo de discentes na Pós-graduação. 

O Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Materiais possui 60 ( sessenta) 

discentes matriculados, em turmas de 15 alunos (Dados fornecidos pela Coordenação de 

Pós-graduação da UEZO em novembro de 2013). 

 

 

PERFIL SEGMENTO DISCENTE EM NOVEMBRO DE 2013: 

O sexo masculino representa 53% dos discentes da UEZO, enquanto 47 são do sexo 

feminino. Destes discentes (65%) residem na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, 

região onde se encontra a instituição, enquanto outros 30% estão distribuídos entre a Zona 
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Norte e a baixada deste município (tabela 2). A grande maioria dos discentes da UEZO está 

na faixa etária entre 20 e 29 anos (73%) (tabela 3). 

 

Tabela 2. Locais de residência dos discentes da UEZO. 

Município do Rio de Janeiro/Zona Oeste  65% 

Município do Rio de Janeiro/Zona Norte 15% 

Município do Rio de Janeiro/Centro e Zona Sul 0% 

Município da Costa Verde 0% 

Município da Baixada Fluminense 15% 

Município de Niterói ou São Gonçalo  1% 

Município de Seropédica ou Itaguaí 3% 

Outro Município 2% 
Dados coletados por meio de questionário submetido online em novembro de 2013. 

 

 

Tabela 3. Faixas etárias dos discentes da UEZO. 

Menos de 20 anos 16% 

De 20 a 29 anos 73% 

De 30 a 39 anos 7% 

De 40 a 49 anos 4% 

De 50 a 59 anos 0% 

60 ou mais anos 1% 
Dados coletados por meio de questionário submetido online em novembro de 2013. 

 

Os negros e pardos representam a maioria dos discentes da UEZO (45%), embora, 

isoladamente, os brancos ainda têm o maior número (38%) (Tabela 4). No mês de 

novembro passado, conforme a Pró-reitoria de Administração e Finanças, foram pagas 453 

bolsas de cota a discentes cursando graduação na UEZO.  

 

 

Tabela 4. Cor da pele dos discentes da UEZO, pelo critério de auto-definição 

Preta - Negra 23% 

Indígena 2% 

Branca 38% 

Parda 22% 

Morena 10% 

Amarela 2% 

Não quero declarar 4% 

Outras 0% 

Dados coletados por meio de questionário submetido online em novembro de 2013. 
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3.2 SEGMENTO DOCENTE: 

 

Foram aprovadas 129 vagas para concurso público de Professores Adjuntos, das quais 

112 já foram ocupadas. Além destas, a UEZO conta hoje com 39 professores contratados 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5. Quantitativo do quadro docente da UEZO. 

GUADRO DOCENTE QUANTITATIVO 

Professores Adjuntos (Doutores) - 40 horas 

semanais 

112 

Doutorado - 40 horas semanais (contratados) 5 

Mestrado - 40 horas semanais (contratados) 22 

Especialização - 40 horas semanais (contratados) 2 

Graduação - 40 horas semanais (contratados) 1 

Doutorado - 20 horas semanais (contratados) 4 

Mestrado - 20 horas semanais (contratados) 5 

SOMATÓRIO - 40 horas semanais 142 

SOMATÓRIO - 20 horas semanais 9 

TOTAL DE DOCENTES 151 
Dados fornecidos pelo RH da UEZO em novembro de 2013 

 

 

PERFIL SEGMENTO DOCENTE EM NOVEMBRO DE 2013: 

 

O sexo masculino representa 54% dos docentes da UEZO, enquanto 46 são do sexo 

feminino. Destes servidores, (35%) residem na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, 

região onde se encontra a instituição, enquanto 32% residem na Zona Norte deste município 

(tabela 6).  

 

Tabela 6. Locais de residência dos docentes da UEZO. 

Município do Rio de Janeiro/Zona Oeste  35% 

Município do Rio de Janeiro/Zona Norte 32% 

Município do Rio de Janeiro/Centro e Zona Sul 18% 

Município da Costa Verde 0% 

Município da Baixada Fluminense 3% 

Município de Niterói ou São Gonçalo  7% 

Município de Seropédica ou Itaguaí 5% 

Outro Município 0% 
Dados coletados por meio de questionário submetido online em novembro de 2013. 
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O quadro docentes da UEZO é muito jovem, sendo que a sua maioria (54%),  

apresenta entre 30 e 39 anos de idade (tabela 7). Sendo 55% destes brancos (Tabela 8). 

 

Tabela 7. Faixas etárias dos docentes da UEZO. 

De 20 a 29 anos 3% 

De 30 a 39 anos 54% 

De 40 a 49 anos 23% 

De 50 a 59 anos 14% 

60 ou mais anos 3% 
Dados coletados por meio de questionário submetido online em novembro de 2013. 

 

Tabela 8. Cor da pele dos docentes da UEZO, pelo critério de auto-definição. 

Preta - Negra 5% 

Indígena 2% 

Branca 55% 

Parda 22% 

Morena 6% 

Amarela 3% 

Não quero declarar 6% 

Outras 2% 
Dados coletados por meio de questionário submetido online em novembro de 2013. 

 

 

3.3 SEGMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO:  

 

Foram aprovadas 15 vagas de concurso público para técnicos de laboratório e 15 

vagas para concurso público para laboratoristas (técnico de nível superior). Destas vagas, 

14 de técnicos e 13 de laboratoristas já foram ocupadas. A UEZO ainda não teve 

autorização para concurso para o quadro administrativo, embora já a tenha solicitado à 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia  por meio do processo E-26/16.243//2012.  Os 

serviços administrativos da UEZO têm sido, no momento, atendidos por 27 funcionários em 

cargo em comissão, além de outros 12 cedidos de outros ó rgãos da administração estadual 

(Dados fornecidos pelo RH da UEZO em novembro de 2013). Além destes servidores, cabe 

ressaltar que a UEZO obteve do governo autorização para a seleção para contratação 

temporária de 75 técnico-administrativos. O seleção foi encerrada em outubro passado e os 

servidores, na sua maioria já assumiram as suas funções na UEZO. Naturalmente, este 

efetivo, que começou a trabalhar na UEZO em dezembro passado não participou da 

pesquisa de opinião feita pela CPA no mês de novembro.     
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PERFIL SEGMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM NOVEMBRO DE 2013: 

 

No quadro técnico-administrativo da UEZO, 61% são do sexo feminino, contra 39% 

do sexo masculino. A maioria destes servidores (65%) reside na Zona Oeste dos município 

do Rio de Janeiro, região onde se encontra a instituição  (tabela 9). Grande parte destes 

funcionários têm entre 30 e 39 anos de idade (45%), seguidos de 23% que têm entre 40 a 49 

anos de idade (tabela 10). Sendo em sua maioria brancos e pardos (48% e 19%, 

respectivamente ) (Tabela 11). 

   

Tabela 9. Locais de residência dos técnico-administrativo da UEZO. 

Município do Rio de Janeiro/Zona Oeste  65% 

Município do Rio de Janeiro/Zona Norte 19% 

Município do Rio de Janeiro/Centro e Zona Sul 0% 

Município da Costa Verde 0% 

Município da Baixada Fluminense 10% 

Município de Niterói ou São Gonçalo  0% 

Município de Seropédica ou Itaguaí 3% 

Outro Município 3% 
Dados coletados por meio de questionário submetido online em novembro de 2013. 

 

 

Tabela 10. Faixas etárias dos técnico-administrativo da UEZO. 

Menos de 20 anos 3% 

De 20 a 29 anos 19% 

De 30 a 39 anos 45% 

De 40 a 49 anos 23% 

De 50 a 59 anos 6% 

60 ou mais anos 3% 
Dados coletados por meio de questionário submetido online em novembro de 2013. 

 

 

Tabela 11. Cor da pele dos técnico-administrativos da UEZO, 

 pelo critério de auto-definição. 

Preta - Negra 13% 

Indígena 0% 

Branca 48% 

Parda 19% 

Morena 10% 

Amarela 3% 

Não quero declarar 3% 

Outras 3% 
Dados coletados por meio de questionário submetido online em novembro de 2013. 
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Quanto à formação dos técnico-administrativo da UEZO, 65% apresentam graduação 

plena ou mais elevados graus de formação. Vale destacar que 23% do quadro têm mestrado 

ou doutorado completos (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Grau de formação dos técnico-administrativo da UEZO. 

Ensino médio regular Completo 6% 

Técnico de Ensino médio Completo 3% 

Graduação Tecnológica Completa 3% 

Graduação Tecnológica Incompleta 6% 

Graduação Plena Completa 19% 

Graduação Plena Incompleta 23% 

Especialização Completa 3% 

Mestrado Completo 13% 

Doutorado Completo 10% 

Doutorado Incompleto 6% 
Dados coletados por meio de questionário submetido online em novembro de 2013. 

 

 

 

5 - RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

A participação da comunidade Ueziana na pesquisa de opinião sobre a instituição foi 

totalmente voluntária. Pois consideramos que uma amostragem qualificada, embora 

pequena, reflete muito mais a realidade da instituição do que uma pesquisa feita de maneira 

coerciva. 

Como ainda não existe a cultura da Autoavaliação Institucional na UEZO, sendo esta 

a primeira pesquisa de opinião com abrangência de toda a comunidade Ueziana, a CPA 

julgou satisfatória a participação da comunidade neste processo (Tabela 13). Todavia, a 

CPA tem consciência que esta participação, embora voluntária, pode melhorar 

significativamente com melhor programação e maior divulgação da pesquisa.  
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Tabela 13. Participação da comunidade Ueziana na Autoavaliação Institucional .  

SEGMENTO TOTAL DE MEMBROS  

NA COMUNIDADE 

PARTICIPANTES PERCENTAGEM 

Docentes 151 65 43% 

Técnico-administrativos 66 31 47% 

Discentes 1.870* 198 11% 

* Número de discentes ativos 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA: 

 

Os resultados obtidos na íntegra por meio do programa Googledocs são apresentados nos 

seguintes anexos (segmento discente - anexo 5, segmento docente - anexo 6 e segmento 

técnico-administrativo - anexo 7). 

 

 

- Domínio de línguas estrangeiras pela comunidade Ueziana: 

Como presumível, os três segmentos da comunidade têm melhor domínio da língua 

inglesa, seguida da língua francesa. No entanto, mesmo para o idioma estrangeiro 

preferido, menos de 50% da comunidade Ueziana apresenta qualificação adequada (Tabela 

14).  

 

Tabela 14 - Qualificação em idiomas estrangeiros. 
 DISCENTES DOCENTES TÉC-ADMINISTRATIVO 

Lê Conversa Escreve Lê Conversa Escreve Lê Conversa Escreve 

Inglês 40 29 33 48 45 43 23 26 23 

Espanhol 34 15 16 37 20 17 16 6 10 

Francês 4 3 4 5 5 3 3 3 3 

Alemão 2 1 1 2 0 2 0 0 3 

- Percentagem de indivíduos em cada segmento que afirmam ter boa leitura, boa conversação e boa escrita nos diferentes 
idiomas. 
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 - Planos pedagógicos dos Cursos:  

Embora 61% dos alunos tenham informado desconhecerem os planos pedagógicos dos 

seus cursos, eles os avaliaram positivamente. Apontando, inclusive, que os mesmos 

promovem total ou parcialmente a interdisciplinaridade e atendem, de mesma mane ira, as 

demandas da sociedade. 

Segundo os docentes, 72% deles participam dos planejamentos pedagógicos do seus cursos. 

Eles também avaliaram positivamente os planos pedagógicos dos cursos, informando que 

estes promovem a interdisciplinaridade e atendem às demandas da sociedade.  

   

- Atividades de Pesquisa: 

Dentre os alunos, apenas 34% dos indivíduos estão envolvidos em atividades de 

pesquisa, sendo que 23% deles a praticam na UEZO e 11% em outras instituição.  

Cerca de 77% dos servidores do quadro técnico-administrativo têm conhecimento das 

atividades de pesquisa desenvolvidas na UEZO. Sendo que 41% destes servidores 

participam de atividades de pesquisa. Cerca 45% deles afirmaram que a UEZO estimula 

atividades de pesquisa. 

Dentre os docentes, apenas 21% fazem pesquisa exclusivamente na UEZO, 44% deles 

fazem pesquisa na UEZO e em outra Instituição, e 26% fazem pesquisa exclusivamente em 

outras instituições. Embora mais de 60% dos docentes acreditem que a Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação da UEZO promova atividades de pesquisa, cerca de 40% deles não se 

sentem incentivados a realizar pesquisa na instituição.  

 

- Atividades de Extensão: 

Cerca de 74% dos discentes da UEZO dizem já ter participado de alguma atividade de 

extensão na UEZO, e 90% deles acreditam que estas atividades são importantes para a sua 

formação. Entretanto, 85% dos discentes, ou não sabem se existe ou acreditam não haver 

integração da UEZO com a comunidade adjacente.  

A grande maioria dos servidores do quadro técnico-administrativo não conhece e não 

participa das atividades de extensão promovidas pela UEZO.   

Dentre os docentes,  a grande maioria conhece e participa das atividades de ext ensão 

promovidas pela UEZO. Mais de 90% deles acreditam que a extensão é importante para a 

prática acadêmica. Todavia, apenas 22% deles afirmam haver integração das comunidades 

próximas da UEZO com a Universidade. E apenas 44% dos docentes afirmam existir articulação 

entre as atividades de extensão e o ensino curricular da graduação.  
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- Biblioteca: 

Apenas 46% dos discentes usam regularmente a biblioteca, enquanto 51% deles a 

usam eventualmente. Na opinião dos discentes os serviços prestados pela biblioteca estão, 

na sua maioria, entre bons e regulares. Cerca de 20% deles consideram ruins os serviços de 

acesso a internet, o acervo de periódicos e o número de livros disponíveis. Vale resultar 

que 43% dos discentes consideram péssimo ou ruim o horário de funcionamento da 

biblioteca. 

Dentre os docentes, apenas 10% usam regularmente a biblioteca. Suas críticas caem 

pesadamente sobre o acesso ao portal periódicos CAPES, que somam 53% entre opiniões entre 

péssimo e ruim. Enquanto 58% docentes acham péssimo ou ruim o acervo de periódicos. 

 

- Condições administrativas e de infraestrutura: 

Quanto à infraestrutura da UEZO, a maioria dos discentes considerou entre boas e 

regulares as infraestruturas das salas de aulas, dos laboratórios, das coordenações, dos 

elevadores e dos banheiros. Por outro lado, 63% dos discentes consideraram regulares ou 

péssimas as condições do refeitório. Sendo que apenas 10% destes acharam as condições do 

refeitório boas ou ótimas. Além disso, 53% dos discentes afirmaram que os espaços 

existentes na UEZO atendem insatisfatoriamente às suas demandas.  

A grande maioria (81%) dos servidores técnico-administrativos consideraram ruins ou 

péssimos seus espaços de convivência. Cerca de 60% deles consideraram também ruins ou 

péssimas as condições dos banheiros. Enquanto 78% consideraram ruins ou péssimas as 

condições dos refeitórios. Cinquenta e cinco por cento destes servidores apontam como 

prioridade o investimento em restaurante/lanchonete e nos banheiros. 

Os docentes julgaram serem muito urgentes os investimentos nas salas de aula e nas 

salas dos professores. Todavia, consideram os problemas mais frequentes no seu dia-a-dia na 

UEZO a ausência de gabinetes para os docentes (48% das opiniões) e ausência de 

lanchonete/restaurante (33% das opiniões). Além disso, 52% dos docentes afirmaram que os 

espaços existentes na UEZO atendem insatisfatoriamente às suas demandas, enquanto 33% 

afirmaram que espaços existentes não os atendem. 
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- Serviços prestados pelas diversas áreas da UEZO: 

A maioria dos discentes avaliou positivamente todos os serviços prestados pela 

UEZO. Vale ressaltar que os docentes tiveram aprovação de 90% por parte dos discentes, 

sendo os conceitos 18% para regular e 71% entre bom e ótimo.  

A maioria dos técnico-administrativos avaliou positivamente todos os serviços 

prestados pela UEZO, exceto a Pró-Reitoria de Extensão. Esta Pró-Reitoria foi avaliada por 

36% deles como regular, boa e ótima, 25% como ruim ou péssima, enquanto 39% não opinaram 

sobre a mesma. 

A maioria dos docentes avaliou positivamente os serviços prestados pela UEZO, 

avaliados por meio dos questionários disponibilizados.  

 

- Índice de satisfação com a UEZO: 

Cerca de 87% dos discentes e 81% dos servidores técnico-administrativos e dos 

docentes consideraram entre regular e ótima a sua satisfação geral com a UEZO. 

 

- Auto-avaliação institucional: 

Este processo de auto-avaliação institucional,  feito com a coleta de opinião por meio do 

programa Googledocs, foi positivamente avaliado pela comunidade Ueziana. No segmento 

discente a aprovação foi de 94% entre regular, bom e ótimo. Enquanto entre os docentes e 

técnico-administrativos a aprovação foi de 81 e 91%, respectivamente.  

 

 

 

6. UEZO: FRAGILIDADES X POTENCIALIDADES  

 

 

FRAGILIDADES:  

 

- Falta de espaço físico: 

Como já mencionado, a UEZO funciona de maneira improvisada no Instituto de 

Educação Sarah Kubitschek. Durante os seus sete anos de existência a UEZO t em sido 

agraciada, por meio do mérito de seus pesquisadores, com um substancial apoio financeiro 

à pesquisa, principalmente promovido pela FAPERJ. Assim, ao longo destes anos todo e 
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qualquer espaço cedido à UEZO já foi ocupado, às vezes até mesmo de maneira precária. 

Por isso, enquanto  a comunidade Ueziana aguarda a construção de seu campus, ela convive 

com diversas condições inadequadas, como se segue:  

- Ausência de restaurantes e lanchonetes, 

- Ausência de gabinetes individuais para docentes, 

- Ausência de áreas de convivência,  

- Carência de laboratórios de pesquisa para atender a todos os docentes, 

- Ausência de espaços adequados para o DCE, para a Associação dos Docente da 

UEZO (ADUEZO) e para a Associação do Corpo Técnico da UEZO (ACTUEZO). 

- Grande limitação de vagas no estacionamento de veículos. 

 

- Ausência de servidores administrativos concursados: 

Como já mencionado, a UEZO ainda não tem autorização para concursar o pessoal do 

quadro administrativo. Em consequência, a descontinuidade deste serviço fundamental para 

o funcionamento da instituição pode eventualmente ocorrer. Como de fato ocorreu no 

último ano quando uma empresa em inadimplência com a UEZO teve o seu contrato 

descontinuado, o que resultou na perda, por parte desta instituição, de cerca de 65% de seu 

quadro administrativo. Além da eventual perda da mão-de-obra, o serviço temporário 

invibializa a permanente qualificação destes servidores temporários que, muitas vezes, 

deixam a instituição após a qualificação recebida.   

 

- Ausência de remuneração por Dedicação Exclusiva (DE) e bolsas de produtividade 

científica ou tecnológica para os docentes da UEZO: 

A ausência de remuneração por DE e de oferta de bolsas de produtividade aos 

docentes da UEZO tem promovido o desestímulo destes servidores. Levando-se em 

consideração que todas as Universidades do estado do Rio de Janeiro (estaduais e federais)  

tem implementado ou em implementação o regime de  trabalho com DE, os salários pagos 

aos docentes da UEZO são os mais baixos pagos na educação superior pública neste estado. 

Assim, a ausência de DE e de bolsas produtividade têm desmotivado os docentes em 

exercício na instituição, têm promovido a saída de muitos docentes qualificados e têm 

diminuído a qualificação daqueles adquiridos por meio de concurso público.  Além disso, 

esta situação, naturalmente, limita as pesquisas e as orientações de alunos feitas por estes 

docentes na UEZO, uma vez que estes precisam se dedicar a outras atividades fora da 

instituição para suportarem suas demandas financeiras.  
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- Ausência de Planos de Cargos e Carreiras (PCC) de Docentes e de 

Técnicos/Laboratoristas:  

Embora os concursos públicos para a seleção de Docentes e Técnicos/Laboratoristas 

tenham sido iniciados em 2009 e 2010, respectivamente,  estes servidores ainda não têm um 

PCC aprovado. Esta circunstância gera um inquestionável problema para os servidores da 

UEZO, pois sem o PCC não acorrem a progressões nas carreiras, o que, consequentemente, 

leva a perdas salariais num momento que os salários já estão há até quatro anos sem 

qualquer reajuste.    

 

- Falta de autorização institucional para o fornecimento de bolsas de incentivo aos 

discentes: 

A UEZO ainda não tem autorização legal para fornecer, por meio de recursos de seu 

orçamento, bolsas de iniciação científica e tecnológica, de monitoria e extensão 

universitária. Ficando seus alunos a mercê das agências de fomento que, naturalmente, nem 

de longe atendem às demandas da UEZO por estas bolsas. Em consequência, muito dos 

alunos da UEZO dirigem-se a outras Universidades e Institutos de Pesquisa para cumprirem 

seus estágios curriculares, deixando, naturalmente, a nossa instituição de contabilizar  a 

produção científica e/ou patentes alcançadas por estes alunos.     

 

- Insuficiência de cursos de Pós-graduação: 

Embora a UEZO apresente um Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de 

Materiais bem estabelecido, a carência de pós-graduações em outras áreas da pesquisa 

dificultam muito a manutenção e o crescimento da produção científica e tecnológica dos 

docentes da UEZO. Além disso, por outro a carência de pós-graduações limita muito o 

aproveitamento dos excelentes egressos da instituição na sua s próprias linhas de pesquisa. 

  

- Dificuldade de conseguir estágios para todos os alunos: 

Como já mencionado, a principal missão da UEZO é formar e fornecer mão -de-obra 

qualificada para atender às empresas da região. Portanto, é desejável que a maioria de 

nossos alunos tenham oportunidade de complementarem a sua formação e buscarem 

experiência por meio de estágios nas principais empresas da região. Todavia, devido a 

diversas razões, burocráticas ou não, muitos de nossos alunos ainda têm tido dificuldades 
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de ingressarem em seus estágios curriculares em empresas, sendo portanto, forçados a 

suprirem seus estágios curriculares por meio de iniciação científica.  

 

- Alta taxa de evasão: 

Assim como observado na maioria das Instituições de Ensino Superior (IES), tem 

havido um elevado número de evasões na UEZO. Muitas das causas desta alta evasão são 

semelhantes às das outras IES. Todavia, é natural supor que estes números podem ser muito 

melhorados quando as fragilidades acima enumeradas foram mitigadas ou sanadas.    

 

- Ausência de regulamentação para a prestação de serviços:  

Ainda não se encontra regulamentado na UEZO a prestação de serviços, o que 

inviabiliza, em parte, o atendimento às demandas das empresas da região e, por outro lado, 

a complementaridade salarial dos servidores da UEZO. 

 

 

POTENCIALIDADES: 

 

- Localização privilegiada:  

A UEZO está localizada numa região do Rio de Janeiro afastada das grande s 

universidades e, portanto, carente em formação universitária. Por outro lado, esta região é 

cercada de importantes indústrias como a Michelin, a Gerdal, a Ambev e a Companhia 

Siderúrgica do Atlântico (CSA), além de diversas outras indústrias ligadas à Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) e ao Parque Tecnológico de 

Santa Cruz. Portanto, a UEZO está sediada numa região propícia para a desenvolvimento de 

tecnologia e inovação no Estado do Rio de Janeiro.  

 

- Vocação tecnológica: 

Diferente de outras IES que apresentam ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos de 

maneira clássica, a UEZO já nasceu com vocação para o desenvolvimento tecnológico e 

para a inovação. Assim, estas características da UEZO vêm ao encontro das necessidades 

regionais e brasileiras. O país vêm, rapidamente, perdendo mercados de produtos 

manufaturados e semimanufaturados, principalmente devido à sua baixíssima capacidade no 

desenvolvimento tecnológico e na inovação, encontrando-se hoje na 38º posição mundial na 
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taxa de inovação. Portanto, a vocação tecnológica da UEZO tem o potencial de colaborar 

com o desenvolvimento do estado e do país. 

 

- Existência de um Conselho de Cooperação Tecnológica:  

 Pelo que se sabe, a UEZO é a única Instituição de Ensino Superior brasileira que 

apresenta um Conselho de Cooperação Tecnológica, que visa o estreitamento de laços entre 

o setor produtivo e a academia, com o objetivo de moldar a formação profissional para 

atender às reais necessidades do mercado.  Além disso, através deste conselho é possível 

que os saberes acadêmicos sejam empregados no desenvolvimento tecnológico e na 

inovação das empresas.  

 

- Existência de laboratórios de pesquisa de ponta: 

 A UEZO tem laboratórios com potencial para a prestação de serviço e cooperação 

tecnológica com diversas empresas da região. Podemos destacar os microscópios de 

transmissão e de varredura, equipamentos que podem ser usados na análise de infinitos 

materiais de empresas metalúrgicas e de polímeros, além de empresas de biotecnologia.  

 

- Pós-graduação: 

Atualmente a UEZO conta com um mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de 

Materiais. Mestrado este que já nasceu com qualidade, sendo disputado por uma média de 

seis candidatos/vaga nos processos seletivos feitos até então. Cabe ressaltar que os alunos 

selecionados para este mestrado são, na sua maioria, empregados de indústrias e do Arsenal 

de Marinha do Rio de Janeiro. Além deste mestrado, os docentes da UEZO estão 

implantando um outro mestrado que atenderá diversas áreas biológicas.  

 

- Egresso de qualidade: 

Apesar das diversas fragilidades da instituição já apontadas, o egresso da UEZO tem 

sido bem sucedido e elogiado em empresas privadas e em instituições públicas onde têm 

sido recebidos. 

 

- Dedicação à UEZO: 

Apesar das fragilidades apontadas acima, pode-se depreender que os servidores da 

instituição têm se dedicado com afinco às suas atividades.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Uma análise geral da UEZO indica que esta instituição é um projeto que vai ao 

encontro das necessidade regionais, e que tem sido conduzido de maneira eficiente na busca 

dos resultados esperados.  

Observando-se a opinião pública da comunidade Ueziana fica evidente que os serviços 

prestados têm, geralmente, aprovação da mesma. Por outro lado, o s serviços reprovados 

estão claramente relacionados com a insuficiência dos recursos destinados à instituição, 

bem como à inexistência de um campus próprio com espaço e instalações adequadas.  

Portanto, o crescimento e o desenvolvimento da UEZO dependem, em grande parte, da 

determinação e no apoio financeiro do Governo do Estado do Rio de Janeiro.   

 

 

 

 


