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Apresentação

A Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste
(CPA-UEZO) apresenta o Relatório de Autoavaliação Institucional referente ao ano base
de 2019, considerando as dimensões que balizam uma reflexão crítica da realidade ins-
titucional, com vista ao aperfeiçoamento de sua atuação no âmbito acadêmico, social e
administrativo.

O relatório atende à Deliberação Nº 325 de 17 de Janeiro de 2012 do Conselho
Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que fixa, no Capítulo IV, as normas
de Autoavaliação das Instituições de Ensino Superior (IES) e Cursos Superiores que in-
tegram o Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. De acordo com o Art. 68 dessa
Deliberação, a autoavaliação será da responsabilidade de cada IES, por meio da Comissão
Permanente de Avaliação. O Art. 68 estabelece ainda que a Autoavaliação:

§ 1º traduzir-se-á num relatório que permita visão da totalidade dos processos sociais,
pedagógicos e científicos da instituição, identificando necessidades, potencialidades,
assim como as possibilidades de seu atendimento, aperfeiçoamento e auto-regulação;

§ 2º centrar-se-á nos processos de ensino, pesquisa e extensão, preferencialmente de forma
integrada, considerando a concepção de formação e de responsabilidade pública da
Instituição de Ensino Superior;

§ 3º incluirá a gestão e a infraestrutura institucional e considerará o perfil da formação
e a responsabilidade pública da mantenedora.

O relatório cumpre também as normas estabelecidas pela lei Nº 9.394, de 20 de
Dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no
Capítulo IV, Artigo 46, e pela Lei nº 10.861, de 14/04/2004, que instituiu o Sistema Nacio-
nal de Avaliação Nacional da Educação Superior (SINAES) em acordo com a Deliberação
Nº 296 de 28 de Março de 2006 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de
Janeiro, que estabelece as normas a serem observadas em cumprimento ao Convênio de
Cooperação Técnica com o Ministério de Educação, através da Comissão Nacional de Ava-
liação da Educação Superior (CONAES), tendo-se em vista à implantação da avaliação
da Educação Superior das IES pertencentes ao Sistema Estadual.

O principal objetivo do Relatório de Autoavaliação não é simplesmente apresentar
as atividades acadêmicas e administrativas em andamento ou realizadas pela UEZO, mas,
principalmente, estabelecer uma visão crítica, propositiva e independente, que possa esti-
mular discussões sobre as ações futuras a fim de garantir melhorias nas esferas acadêmica
e administrativa e no relacionamento com a sociedade.

Comissão Própria de Avaliação
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1 Introdução

A Avaliação Interna ou Autoavaliação, realizada pela CPA, é um dos pilares do
processo de avaliação das Instituições de Educação Superior (IES). Esse processo deve
ser contínuo e abrangente, pois é através dele que a Instituição adquire conhecimento
sobre sua própria realidade. A Autoavaliação é um instrumento que auxilia a IES em
suas políticas de gestão educacional, influenciando o processo decisório e criando uma
cultura de transformação da Instituição. O diagnóstico da realidade institucional provoca
um olhar mais amplo sobre suas potencialidades e fragilidades, apontando as diretrizes
que norteiam as decisões do gestor.

Embora tenha sido iniciado em 2007 com a criação da primeira CPA, o processo
de autoavaliação na UEZO tem sido intermitente. O primeiro Relatório Final, referente
ao triênio 2011-2013, foi entregue apenas em Fevereiro de 2014. Entre 2014 e 2018, o
processo autoavaliativo foi interrompido novamente. Em 2019, com a reativação da CPA,
a Instituição reassumiu a necessidade de realizar o processo de autoconhecimento com
autonomia.

O presente Relatório de Autoavaliação Institucional (ano base 2019) foi estruturado
de acordo com a metodologia desenvolvida pela CPA anterior em conformidade com as
orientações estabelecidas pela Nota Técnica nº 65, publicada em 14 de outubro de 2014,
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pela Diretoria de
Avaliação da Educação Superior (DAES).

1.1 Histórico do Processo Autoavaliativo

A primeira Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UEZO foi instituída em 12
de novembro de 2007 por meio da Resolução UEZO/COEPE Nº 008. A comissão não
concluiu o trabalho que lhe fora atribuída pelo fato de a maioria de seus membros serem,
à 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 em 01 de
Dezembro de 2011 por meio da portaria UEZO Nº 150. Essa comissão, presidida pelo então
Vice-Reitor Antonio João Carvalho Ribeiro, se reuniu apenas uma vez, em 24 de outubro
de 2012. Nessa reunião, a comissão resolveu por unanimidade encaminhar ao CONSU
uma solicitação de sua substituição por uma nova comissão a ser presidida pelo então
Vice-Reitor eleito, Dr. João Bosco de Salles. O CONSU aceitou o pedido de dissolução
da CPA e 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
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um relatório 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.

Em 22 de fevereiro de 2013, uma nova CPA foi instituída pela Portaria UEZO Nº
265, que, após um ano de trabalho, apresentou um relatório referente ao triênio 2011-2013
a partir de dados levantados através de questionários disponibilizados na internet entre
os dias 15 e 30 de novembro de 2013. Embora a participação da comunidade acadêmica
tenha sido relativamente pequena, os dados colhidos permitiram elaborar um perfil da
instituição, destacando suas potencialidades e fragilidades.

A CPA responsável pela elaboração deste relatório foi instituída em 08 de maio
de 2019, através da portaria UEZO Nº 12, durante a gestão da Magnífica Reitora Maria
Cristina de Assis. É composta por 06 representantes da comunidade acadêmica e 01 re-
presentante da sociedade civil (Tabela 1). Os início dos trabalhos ocorreu no dia 16 de
maio de 2019 com a primeira reunião ordinária da comissão.

Tabela 1 – Membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Membro Segmento Representado
Nilton Rosembach Jr. (Coordenador) Corpo Docente
Neyda de La Caridad Om Tapanes Corpo Docente
Diego Pinheiro Aguiar Corpo Docente
Vitor Monteiro de Barros Corpo Técnico-Administrativo
Amada Zambrana Coronado Corpo Técnico-Administrativo
Yuri Borges dos Santos Corpo Discente
Denise Ribeiro Lima Sociedade Civil

1.2 Metodologia

O principal objetivo do processo autoavaliativo realizado em 2019 foi estabelecer,
com a maior fidelidade possível, o perfil e as demandas de cada um dos três segmentos
acadêmicos: discente, docente e técnico-administrativo. Além de auxiliar no diagnóstico
da realidade institucional, esses dados serão utilizados pela CPA na elaboração do pro-
cesso autoavaliativo do próximo ano, a fim de torná-lo frequente e mais abrangente no
cumprimento de seu objetivo principal: construção de uma cultura autoavaliativa institu-
cional crítica, propositiva e independente, capaz de estimular discussões que respaldem as
ações futuras.
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Deve-se ressaltar ainda que o processo de Autoavaliação Institucional na UEZO
se insere no plano para atendimento das diretrizes pedagógicas com o objetivo de de-
tectar potencialidades, falhas e dificuldades da IES; apoiar a busca de soluções para os
problemas institucionais internos e sociais; subsidiar o estabelecimento de novas metas
e prioridades e a tomada de decisões que promovam as transformações necessárias. O
processo autoavaliativo deve abordar as seguintes dimensões:

1ª Missão e planos de desenvolvimento institucional;

2ª Políticas para ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação (lato sensu);

3ª Responsabilidade social da instituição;

4ª Comunicação com a sociedade;

5ª Políticas de pessoal (docentes e técnico administrativos) e carreiras;

6ª Organização e gestão;

7ª Infraestrutura física (de ensino, de pesquisa, biblioteca, etc);

8ª Planejamento e avaliação (autoavaliação);

9ª Políticas de atendimento aos estudantes, incluindo egressos;

10ª Sustentabilidade financeira.

Considerando-se essas dimensões e os eixos temáticos criados pela lei que instituiu o
SINAES: Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas
Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura, o trabalho da CPA envolveu as seguintes
etapas:

1 - Coleta de dados junto aos órgãos administrativos da UEZO.

2 - Aplicação de questionários avaliativos aos segmentos discente, docente e técnico-
administrativo.

3 - Análise dos dados.

4 - Elaboração do Relatório.

A primeira etapa envolveu o levantamento documental de informações já produ-
zidas pelas diferentes estruturas geradoras de dados da Instituição. Os dados referentes
à infraestrutura foram disponibilizados pelos seguintes setores: Prefeitura, Biblioteca e
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Logística de Turno. Os dados referentes ao quantitativo discente de cada curso de gradu-
ação foram disponibilizados pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Os dados dos
docentes e servidores técnico-administrativos foram disponibilizados pela Coordenação de
Recursos Humanos (COARH).

A segunda etapa (aplicação de questionários avaliativos) produz dados relativos
às dimensões autoavaliativas que não são contempladas pelos sistemas de informação da
Universidade. A fim de iniciar a coleta desses dados já no período de rematrícula, tendo-
se em vista uma maior participação do segmento discente, a comissão decidiu manter a
estrutura dos questionários avaliativos aplicados pela CPA anterior na pesquisa de opinião
em 2013. Algumas questões foram rediscutidas e atualizadas e um atalho disponibilizado
na página de acesso ao sistema acadêmico de cada segmento. Os dados foram coletados
entre os dias 01 de agosto e 31 de outubro de 2019. Deve-se ressaltar que, embora os
questionários tenham sido disponibilizados no espaço de acesso ao sistema acadêmico, a
participação era voluntária.

As questões respondidas pelos segmentos docente (83 questões) e discente (82
questões) foram divididas em seis blocos: Informações Gerais, Plano Pedagógico do Curso,
Atividade de Pesquisa, Atividade de Extensão, Biblioteca e Condições Administrativas e
Infraestrutura. Os servidores Técnico-Administrativo responderam 75 questões divididas
em seis blocos: Informações Gerais, Atividades Administrativas, Biblioteca, Atividade de
Pesquisa, Atividade de Extensão e Condições Administrativas e Infraestrutura.

2 Perfil Institucional

A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO) é uma institui-
ção de ensino superior (IES) do Estado do Rio de Janeiro, criada em 2005 pelo decreto
nº 37.100, com o objetivo de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão com
ênfase na integração entre saber acadêmico e inovação tecnológica. 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.

A UEZO localiza-se no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Município do
Rio de Janeiro, e funciona nas dependências do Instituto de Educação Sarah Kubitschek
(IESK), localizado à Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, nº 1203. A Zona Oeste é
uma região estratégica para o Município e para o Estado do Rio de Janeiro, pois, segundo
dados divulgados pelo IBGE, apresenta a maior densidade industrial da Cidade do Rio de
Janeiro e possui 8.362 empresas distribuídas por quatro regiões administrativas: Bangu,
Campo Grande, Realengo e Santa Cruz. Das empresas localizadas na região, cerca de 627
são do setor industrial, entre as quais se destacam: Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica
do Atlântico (CSA), Grupo Michelin, Embrapa, Siderúrgica Gerdau, Metal Sales Schlenck,
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Ambev, Linde S/A, White Martins, Tupperware, Fábrica Carioca de Catalisadores (Grupo
Petrobras), Pan-Americana S/A Indústrias Químicas, UF Embalagens, GuaraCamp entre
outras. Em 2012, a Rolls-Royce Energy deu início à instalação de uma fábrica de turbo-
geradores de energia para plataformas marítimas, primeira do gênero no Brasil e a segunda
do grupo no mundo. A expansão industrial da Zona Oeste é superior à média observada
em outras regiões da cidade, possivelmente em razão dos grandes espaços geográficos
vazios que podem ser ocupados. A base industrial da zona oeste é responsável por 23,3%
do Valor Adicionado Fiscal (VAF) gerado no município do Rio de Janeiro.

Por outro lado, além de ser o terceiro bairro mais extenso do município do Rio de
Janeiro, Campo Grande apresenta o maior contingente populacional do município (329
mil habitantes) e a maior arrecadação de ICMS do Estado. Em 2010, o bairro liderou o
ranking de empreendimentos imobiliários da Cidade do Rio de Janeiro.

Atualmente, a UEZO oferece treze cursos de Graduação nas modalidades Tecnó-
logo e Bacharelado e dois programas de de Pós-Graduação, em nível Stricto Sensu, na
modalidade Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Materiais (PGCTM) e em
Ciência e Tecnologia Ambiental (PGCTA). A UEZO integra ainda o Programa de Pós-
graduação Interinstitucional Strictu Sensu, na modalidade Mestrado e Doutorado Aca-
dêmicos, em Biomedicina Translacional (BIOTRANS), juntamente com a Universidade
UNIGRANRIO e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INME-
TRO).

Os seis cursos de graduação na modalidade Tecnólogo foram implementados a
partir do primeiro semestre de 2006 e os demais, na modalidade Bacharelado, a partir do
segundo semestre de 2008. Em 2018 foi criada a Escola de Engenharia e dois novos cursos
passaram a ser oferecidos: Engenharia Metalúrgica e de Materiais.

2.1 Plano de Desenvolvimento Institucional

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fundação Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste referente ao quinquênio 2018/2022 foi estruturado em torno de
dez diretrizes:

I - Desenvolvimento Institucional

II - Desenvolvimento Pedagógico

III - Estimular a produção científica e tecnológica da UEZO

IV - Fomento à pesquisa científica e tecnológica entre os discentes da UEZO

V - Consolidação e Ampliação de Programas de Pós-graduação
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VI - Desenvolvimento de Atividades de Extensão

VII - Atendimento Estudantil

VIII - Compromisso Social da Instituição

IX - Acompanhamento Biopsicossocial

X - Recursos Humanos e Qualidade de Vida

No âmbito do Projeto Político Pedagógico Institucional, o PDI estabelece um perfil
em que saber acadêmico e inovação tecnológica são integrados, tendo-se em vista:

1 - o desenvolvimento regional e estadual, com foco na implementação de políticas
públicas que visem o desenvolvimento das potencialidades humanas, econômicas e
sociais;

2 - a ampliação dos espaços de interlocução com a sociedade, a fim de atender as de-
mandas sociais através de ações acadêmicas em ensino, pesquisa e extensão.

3 - a formação de recursos humanos conscientes de seu papel como cidadãos preocu-
pados e comprometidos com a solução dos problemas enfrentados pelo Estado, no
âmbito humano, econômico, político, social e cultural;

4 - a capacitação de seus formandos, com foco no desenvolvimento de habilidades que
priorizem atividades inovadoras e empreendedoras;

As Políticas de Ensino previstas no PDI estabelecem ações que priorizam o desen-
volvimento crítico do estudante através de diretrizes pedagógicas fundamentadas numa
pedagogia humanista, capaz de desenvolver habilidades em que o conhecimento tecnoló-
gico e científico incorporem demandas políticas, econômicas e sociais do mundo do traba-
lho e da região. O PDI estabelece ainda uma articulação entre teoria e prática, capaz de
proporcionar ao aluno uma vivência acadêmica melhor, através de experiências, labora-
tórios específicos e corpo docente qualificado. Segundo o PDI, as Políticas da Graduação
envolvem ações que se baseiam nas seguintes diretrizes:

1 - Desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico;

2 - Promoção da inclusão digital e de práticas desportivas e culturais;

3 - Redução de índices de evasão e de retenção, e aumento da diplomação;

4 - Estabelecimentos de programas que possibilitem a consolidação dos cursos de gra-
duação do ponto de vista pedagógico;
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5 - Modernização e aprimoramento dos processos e rotinas administrativas;

6 - Aprimoramento das políticas de Gestão de processos e de pessoas;

7 - Consolidação da infraestrutura física e de equipamentos, incluindo a melhoria do
espaço discente.

Essas ações estão de acordo com a segunda diretriz do PDI (Desenvolvimento Peda-
gógico), em que são priorizadas: 1) a Atualização de metodologias e Tecnologias de Ensino
Superior e Aprendizagem; 2) o Desenvolvimento da cultura de Instituição de Ensino Su-
perior, Pesquisa e Extensão e de Desenvolvimento tecnológico e 3) o Aprimoramento dos
mecanismos de avaliação sistemática e continuada das diferentes atividades

De acordo com o PDI, a instituição deve estabelecer, no âmbito das políticas de
Pós-graduação, mecanismos facilitadores ao desenvolvimento da experimentação, da in-
vestigação e da produção acadêmica, através do: engajamento de docentes em projetos
institucionais, mediante parcerias na produção acadêmica e carga horária disponibilizada
para essa atividade; envolvimento de órgãos de fomento à pesquisa, em projetos de inte-
resse comunitário; área física, biblioteca, laboratórios e equipamentos adequados. Essas
ações estão relacionadas com as diretrizes do PDI que tratam do estímulo à produção
científica e tecnológica da UEZO, do fomento à pesquisa científica e tecnológica entre os
discentes e da consolidação e ampliação dos Programas de Pós-graduação.

As diretrizes relacionadas às atividades de extensão previstas no PDI priorizam a
integração com as indústrias e empresas do setor de serviço instaladas em seu entorno,
assim como outros setores da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento econô-
mico e social, por meio de cursos, assessorias, debates, seminários e outras atividades. De
acordo com o PDI, a UEZO como universidade de portas abertas precisa ser consolidada,
atendendo os anseios da comunidade local. O PDI prevê, ao longo de sua vigência, cerca
de 15 ações relacionadas à extensão no âmbito interno e externo. Destaca-se, no âmbito
interno, oferta de cursos que complementem a formação acadêmica do corpo discente, a
estruturação de empresas juniores em cada unidade da UEZO, a implantação de incuba-
doras e startups. No âmbito externo, destaca-se principalmente a institucionalização da
interação da UEZO com o setor produtivo da região através do Conselho de Cooperação
Tecnológica e/ou parcerias individuais para viabilizar o permanente ajuste entre as suas
demandas de recursos humanos e tecnológicos e as possibilidades de oferta da UEZO,
bem como para o desenvolvimento de novos produtos e serviços com base em Inovação
Tecnológica.

O PDI prevê ainda critérios para seleção, contração e políticas de qualificação e
plano de carreira para ambos os segmentos docente e técnico-administrativo. Destaca-se,
em ambos os segmentos, a implementação do Plano de Cargos e Carreira e do Regime de
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Dedicação Exclusiva (DE) para os docentes que optarem pela DE. Essas ações integram a
primeira diretriz do PDI (Desenvolvimento Institucional), no âmbito da Gestão Acadêmica
e Administrativa, que inclui ainda:

1. Construção do Campus Próprio

2. Mudanças do status da UEZO para Universidade

3. Ampliação de vagas de ingresso na graduação

4. Estimular o relacionamento da UEZO com a comunidade

5. Desenvolvimento de estratégias para redução de taxas de evasão

6. Incentivo à criação de empresas JR, incubadoras de empresas e startups

7. Desenvolvimento e Consolidação do Espaço Físico e Patrimônio da UEZO

Em relação ao segmento discente, a sétima diretriz do PDI (Atendimento Estudan-
til) prevê as seguintes ações:

1. Criação do Programa de Atendimento Estudantil (PRATES/UEZO)

2. Possibilitar ações para Inclusão Digital

3. Oferta de Suporte Instrumental Didático

4. Programa de Bolsa Permanência

5. Auxílio-alimentação

6. Suporte Médico

7. Recepção de Calouros

8. Nivelamento Acadêmico

9. Investimentos em cursos de línguas

2.2 Estrutura Acadêmico-Administrativa

De acordo com o primeiro artigo do Estatuto da Fundação Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste, publicado no Decreto nº 42.842 de 16 de fevereiro de 2011, a
UEZO é uma fundação pública de natureza autárquica de regime estadual, vinculada à
Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, especializada na oferta de educação superior,
com atuação prioritária na área tecnológica. A Estrutura Organizacional da UEZO é
constituída pelas seguintes instâncias deliberativas e executivas:
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A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO é composta
por Órgãos Deliberativos e Executivos, cujas composições e competências estão definidas
em seu Estatuto e no Regimento Geral.

Os órgãos deliberativos da UEZO são classificados entre de Administração Superior
e Setorial. Os órgãos deliberativos Administração Superior são:

I - Conselho Universitário (CONSU)
II - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
III - Conselho Curador

A composição desses conselhos se dá por membros natos e membros eleitos, repre-
sentantes de classe, sendo esses: discentes e técnicos administrativos, escolhidos por seus
pares e docentes, representantes das Unidades universitárias, escolhidos por professores e
alunos.

Os órgãos deliberativos da Administração Setorial são:

I - Conselho de Centro
II - Colegiado de Unidades Universitárias
III - Colegiado de Departamentos

A composição do Conselho de Centro e do Colegiado de Unidades Universitárias
se dá por membros natos e docentes, técnicos e discentes eleitos. Os órgãos executivos da
UEZO se dividem em:

I - Administração Superior

− Reitoria

II - Administração Setorial

− Pró-reitorias

− Prefeitura

− Unidades Universitárias de Cursos

O Estatuto prevê ainda no § 1º do Art 7º a composição de quatro Pró-Reitorias:
Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de
Extensão, e Pró-Reitoria de Administração e Finanças. A UEZO está organizada em três
centros setoriais que integram as seguintes unidades universitárias:

I - Centro Setorial de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)
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a) Unidade Universitária de Farmácia

b) Unidade Universitária de Biologia

II - Centro Setorial de Produção Industrial (CSPI)

a) Escola de Engenharia

b) Unidade Universitária de Tecnologia em Construção Naval

III - Centro Setorial de Computação e Matemática (CCMAT)

a) Unidade Universitária da Computação

Os cursos ofertados por cada unidade universitária são mostrados na Tabela 2.

Tabela 2 – Cursos de graduação oferecidos pela UEZO.

Unidade Universitária Curso Modalidade*

Biologia

Ciências Biológicas (Produção e Biotec-
nologia) B

Ciências Biológicas (Gestão Ambien-
tal) B

Tecnologia em Biotecnologia T

Farmácia Farmácia B
Tecnologia em Produção de Fármacos T

Computação Ciência da Computação B
Tecnologia em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistema T

Escola de Engenharia

Engenharia de Materiais B
Engenharia Metalúrgica B
Engenharia de Produção B
Tecnologia em Processos Metalúrgicos T
Tecnologia em Polímeros T

Construção Naval Tecnologia em Construção Naval T

*B/T = Bacharelado/Tecnólogo

Os cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema e Tecnologia em
Construção Naval funcionam no turno da noite e os demais em período integral (Manhã
e Tarde ou Tarde e Noite). Esses cursos oferecem cerca 600 vagas por ano com ingresso
por meio de Processo Seletivo em Vestibular Estadual, SiSU, Reingresso e Transferência
Externa, além de transferência ex officio. Cerca de 45% das vagas são reservadas ao
sistema de cotas, em cumprimento à Lei Nº 5.346/2008.
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2.3 Infraestrutura Física

O campus da UEZO ocupa uma área de aproximadamente doze mil metros quadra-
dos (12.265,97 m2) nas dependências do Instituto de Educação Sarah Kubitschek (IESK).
Essa área abriga todas as instalações da UEZO, conforme discriminadas na Tabela 3,
divididas entre três prédios: I, II e Anexo.

Tabela 3 – Instalações da UEZO e suas respectivas áreas ocupadas.

Descrição Quantidade Área ocupada (m2)
Salas de aula 26 847,43
Laboratórios didáticos 17 751,56
Laboratórios de pesquisa 32 1308,07
Auditório 1 151
Biblioteca 1 296
Setores administrativos 26 1073,20
Outras instalações - 293,11

As atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação são desenvolvi-
das em vinte seis salas de aula com capacidade para 895 alunos e 17 laboratórios didáticos
(Tabela 4), além de um auditório refrigerado com 120 lugares, compartilhado com o CE-
DERJ. Cada um dos três laboratório de informática, utilizados exclusivamente durante
as aulas, são equipados com 50 computadores conectados à internet. O corpo discente
dispõe também de um espaço de convivência com cerca de 23,16 m2 e um refeitório com
87 m2.

Tabela 4 – Relação dos laboratórios didáticos.

Laboratório Sigla Área (m2)
Laboratório Didático de Física LDFIS 38,33
Laboratório Didático de Informática 1 LABINFO 1 46,13
Laboratório Didático de de Informática 2 LABINFO 2 47,10
Laboratório Didático de Informática 3 LABINFO 3 64,60
Laboratório Integrado de Gestão Naval LIGNAV 45,53
Laboratório Didático de Biologia/Microscopia LDBIO 53,60
Laboratório Didático de Bioquímica LDBIOQ 30,80
Laboratório Didático de Biotecnologia LDBIOTEC 56,80
Laboratório Didático de Fármacos (Controle e Análises) LDCQ 27,69
Laboratório Didático de Fármacos (Farmacotécnica) LDF 38,33
Laboratório Didático de Metalurgia LDM 59,97
Laboratório Didático de Naval LDN 21,08
Laboratório Didático de Polímeros LDP 60,00
Laboratório Didático de Química Analítica LDQA 53,10
Laboratório Didático de Química Geral/Orgânica LDQGO 53,10
Laboratório Didático de Síntese de Polímero LDSP 28,40
Laboratório Didático de Usinagem LDU 27,00
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O corpo docente compartilha uma sala de 73 m2, onde funciona também a Logística
de Turno, que dispõe de 08 terminais de computadores conectados a internet, além 2
impressoras, 29 netbooks e 37 projetores, utilizados nas atividades acadêmicas.

A biblioteca ocupa uma área de 296 m2 e conta com um acervo de 7.378 exemplares
disponíveis para acesso local e empréstimo, além de vinte e seis terminais de computadores
conectados a internet. A biblioteca possui 4.734 usuários cadastrados e realizou até o final
de outubro do corrente ano 2.890 empréstimos.

2.4 Corpo Discente

De acordo com os dados disponibilizados pela Pró-reitoria de Graduação (PRO-
GRAD), o quantitativo discente com matrícula ativa na graduação até o final de outubro
de 2019 é de 1151 alunos, distribuídos em 13 cursos, conforme mostrado na Tabela 5.

Tabela 5 – Quantitativo de discentes dos cursos de graduação.

Curso de Graduação
A
ti
vo
s

E
va
di
do

s

Tr
an

ca
do

s

C
an

ce
la
do

s

E
gr
es
so
s

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 216 418 32 183 62
Tecnologia em Biotecnologia 17 247 4 201 142
Tecnologia em Produção de Fármacos 4 259 5 247 36
Tecnologia em Polímeros 17 283 8 186 87
Tecnologia em Processos Metalúrgicos 28 333 213 8 85
Tecnologia em Construção Naval 148 345 17 156 172
Ciências Biológicas (Produção e Biotecnologia) 189 164 20 238 143
Ciências Biológicas (Gestão Ambiental) 23 19 4 63 0
Ciências da Computação 181 241 41 181 62
Engenharia de Produção 224 195 39 158 93
Engenharia de Materiais 49 2 11 18 0
Engenharia Metalúrgica 66 3 9 23 0
Farmácia 213 143 26 284 136
Total 1151 2457 390 1768 925

Os sexos masculino e feminino representam, respectivamente, 57% e 43% do corpo
discente. Brancos, negros e pardos representam, respectivamente, 39%, 27% e 26% dos
discentes, conforme mostra a Figura 1.
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Figura 1 – Cor da pele dos discentes da UEZO pelo critério autodeclaratório.

Em ambos os sexos, a maioria dos discentes que respondeu ao questionário tem
idade entre 20 e 29 anos, conforme mostra a Figura 2. Essa faixa etária representa 72%
do sexo feminino e 68% do sexo masculino. Esse perfil etário é praticamente idêntico
àquele apresentado no relatório de 2013, em que essa faixa de idade de ambos os sexos
representava 73% dos discentes ativos.
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Figura 2 – Média de idade do corpo discente.

A maioria dos discentes reside na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro
(69%), conforme mostra a Tabela 6. Uma parcela significativa (27%) reside na Zona Norte
e Baixada Fluminense. Esses dados mostram uma pequena variação quando comparados
com aqueles apresentados no relatório de 2013 (valores entre parenteses). A parcela dos
discentes que reside na Zona Oeste aumentou cerca de 4%.

Tabela 6 – Local de residência dos discentes (valores entre parenteses
se referem ao relatório de autoavaliação de 2013).

Local Percentagem (%)
Município do Rio de Janeiro/Zona Oeste 69 (65)
Município do Rio de Janeiro/Zona Norte 14 (15)
Município do Rio de Janeiro/Centro e Zona Sul 1 (0)
Município da Costa Verde 1 (0)
Município da Baixada Fluminense 13 (15)
Município de Seropédica ou Itaguaí 1 (3)
Outro Município 1 (2)

A maioria dos discentes que respondeu ao questionário (54%) possui ensino médio
regular completo, conforme mostra a Tabela 7, e cerca de 27% concluiu o ensino médio
técnico.
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Tabela 7 – Quantitativo de discentes dos cursos de graduação.

Formação Percentual (%)
Doutorado completo 0
Ensino Médio (Educação de Jovens e Adultos e Supletivo) 4
Ensino Médio Profissionalizante (Magistério) 1
Ensino Médio Regular completo 54
Especialização completa 1
Especialização incompleta 0
Graduação Plena completa 6
Graduação Plena incompleta 4
Graduação Tecnológica completa 3
Graduação Tecnológica incompleta 1
Mestrado completo 1
Técnico de Ensino Médio completo 27

Pouco menos da metade dos discentes (41%) estuda na UEZO há menos de dois
anos (4 semestres) e 24% entre dois e três anos (de 4 a 6 semestres), predominantemente
(44%) no período diurno (Manhã e Tarde), conforme mostra a Tabela 8. A maioria dos
discentes (65%) não exerce atividade remunerada e 58% dedica de três a cinco horas ou
mais de oito horas por semana aos estudos. Mais da metade dos discentes (55%) não
recebe qualquer tipo de financiamento para o custeio do curso, os demais são cotistas
(36%) ou recebem algum tipo de remuneração através dos programas de estágio (12%),
iniciação científica (13%) ou monitoria (1%).

Tabela 8 – Perfil de discentes dos cursos de graduação e pós-graduação.

Há quanto tempo você es-
tuda na UEZO?

% Quantas horas de atividade remunerada
você cumpre?

%

Menos de 4 semestres 41 Não exerço atividade remunerada 65
De 4 a 6 semestres 24 Trabalho 40 ou mais horas semanais 13
De 7 a 9 semestres 17 Trabalho até 20 horas 5
De 10 a 12 semestres 11 Trabalho eventualmente, sem vínculo 13
13 ou mais semestres 8 Trabalho entre 20 e 40 horas semanais 5
Turno que você estuda na
UEZO?

% Número de horas semanais que você se de-
dica aos estudos?

%

Manhã 1 Mais de oito horas por semana 28
Manhã e Tarde 44 Nenhuma, apenas assisto às aulas 1
Manhã, Tarde e Noite 24 Nenhuma, apenas estudo para as provas 3
Tarde 3 Seis a oito horas por semana 22
Tarde e Noite 14 Três a cinco horas por semana 30
Noite 14 Uma a duas horas por semana 16

22



Mais da metade dos discentes (65%) possui um domínio - que inclui conversação,
leitura e escrita - bom ou regular do inglês e 52% do espanhol, conforme mostra a Figura
3.
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Figura 3 – Proficiência (conversação, leitura e escrita) em línguas (inglês, espanhol, fran-
cês e alemão) do corpo discente.

2.5 Corpo Docente e Técnico-Administrativo

O corpo docente da UEZO é constituído por 105 professores adjuntos em regime de
trabalho de 40 horas semanais sem dedicação exclusiva, distribuídos entre cinco Unidades
Universitárias (Tabela 9).

Tabela 9 – Quantitativo docente por Unidade Universitária da UEZO.

Unidade Universitária Professores Adjuntos
UNAV 10
EENG 34
UBIO 21

UCOMP 17
UFAR 23
Total 105

Embora o número de cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela UEZO
tenha aumentado, o número de docentes diminuiu quase 30% em relação ao quantitativo
apresentado no último relatório. Em 2013, a instituição contava com 112 docentes con-
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cursados em regime de trabalho de 40 horas semanais, além de 39 professores contratados
em regime de trabalho de 40 ou 20 horas semanais.

O quadro técnico é constituído por 25 servidores (12 Laboratoristas e 13 Técnicos
em Laboratório), todos lotados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e o admi-
nistrativo por 34 servidores em cargo de comissão, lotados nos setores discriminados na
Tabela 10. Em ambos os quadros, a maioria dos servidores (76% do quadro técnico e 56%
do administrativo) possui ensino superior completo.

Tabela 10 – Quadro de servidores administrativos da UEZO.

Setor de Lotação Número de Servidores
Assessoria Jurídica 2
Assessoria de Comunicação 1
Biblioteca 1
Coordenadoria Setorial de Auditoria 1
Prefeitura 3
Pró-Reitoria de Administração e Finanças 9
Pró-Reitoria de Extensão 1
Pró-Reitoria de Graduação 6
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 3
Reitoria 5
Secretária Acadêmica 2

A maioria dos docentes (cerca de 97%) concluiu o doutorado há mais de cinco anos
e cerca de 87% trabalha na UEZO há mais de três anos. Cerca de 78% dedica 11 horas
ou mais às atividades de ensino, 81% dedica de 21 a 24 horas às atividades de pesquisa e
43% dedica de 4 a 8 horas à orientação de alunos de graduação.

Os sexos feminino e masculino representam, respectivamente, 45% e 55% do seg-
mento docente e técnico-administrativo. A cor branca autodeclarada representa a maioria
(58%) desse seguimento, conforme mostra a Figura 4. Pardos, Morenos e Negros represen-
tam 33% do segmento docente e técnico-administrativo.
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Figura 4 – Cor da pele dos docentes e servidores técnico-administrativo pelo critério au-
todeclaratório.

Em ambos os sexos, a maioria dos servidores que respondeu ao questionário tem
idade entre 40 e 49 anos, conforme mostra a Figura 5. Essa faixa etária representa 48% do
sexo feminino e 53% do sexo masculino. Esse perfil etário é praticamente idêntico àquele
apresentado no relatório de autoavaliação de 2013.
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Figura 5 – Média de idade dos docentes e servidores técnico-administrativo.
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A maioria dos docentes e servidores técnicos-administrativos (51%) reside na Zona
Oeste do Município do Rio de Janeiro e 20% na Zona Norte, conforme mostra a Tabela
11. Esses dados contrastam com aqueles apresentados no relatório de 2013 (valores entre
parenteses), em que apenas 35% dos docentes e servidores técnico-administrativo residia
na Zona Oeste e 32% na Zona Norte.

Tabela 11 – Local de residência dos discentes e servidores técnicos-
administrativos (valores entre parenteses se referem ao re-
latório de autoavaliação de 2013).

Local Percentagem (%)
Município do Rio de Janeiro/Zona Oeste 51 (35)
Município do Rio de Janeiro/Zona Norte 20 (32)
Município do Rio de Janeiro/Centro e Zona Sul 9 (18)
Município de Niterói ou São Gonçalo 9 (7)
Município da Baixada Fluminense 4 (3)
Outro Município 7 (5)

Mais da metade do corpo docente (52%) aprimorou sua formação em estágios de
pós-doutoramento e 57% (incluindo os servidores técnicos e administrativos) possui um
domínio - que inclui conversação, leitura e escrita - bom ou muito bom do inglês, conforme
mostra a Figura 6. Cerca de 67% dos docentes e servidores técnico-administrativo possui
um domínio bom, muito bom ou regular do espanhol.
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Figura 6 – Proficiência (conversação, leitura e escrita) em línguas (inglês, espanhol, fran-
cês e alemão) dos docentes e servidores técnicos-administrativos.

26



3 Processo Autoavaliativo

Os resultados da Autoavaliação Institucional realizada entre 01 de agosto e 31 de
outubro de 2019 são apresentados nesta seção e analisados considerando-se o conjunto dos
três segmentos que participaram da pesquisa: discente, docente e técnico-administrativo.
A Tabela 12 mostra o percentual de participação de cada segmento.

Tabela 12 – Participação de cada segmento da comunidade acadêmica no processo de
autoavaliação (valores entre parenteses se referem à participação dos três
segmentos na última autoavaliação, realizada em 2013).

Segmento Participação (%)
Discente* 28 (11)
Docente 51 (43)
Técnico-Administrativo 4 (47)
*Número de discentes ativos

A participação de ambos os segmentos discente e docente aumentou em relação à 
autoavaliação realizada em 2013. Mais de 1/4 dos discentes com matricula ativa (28%) 
e metade (51%) dos 105 docentes respondeu ao questionário disponibilizado pela CPA. 
Entretanto, a participação do corpo Técnico-Administrativo ficou b astante a quém do 
esperado, possivelmente em razão dos questionários terem sido disponibilizados apenas 
através do sistema acadêmico, pouco acessado por esse segmento. Por essa razão, os dados 
referentes ao corpo Técnico-Administrativo foram incluídos na análise dos dados colhidos 
junto ao corpo docente, considerando-se apenas as questões iguais ou semelhantes.

Os dados coletados foram analisados de acordo com os blocos em que as questões 
foram divididas:

1 - Projeto Pedagógico do Curso

2 - Atividades Acadêmicas (Pesquisa e Extensão)

3 - Infraestrutura Organizacional e Física

4 - Biblioteca

3.1 Projeto Pedagógico do Curso

Cerca de 43% dos discentes que responderam ao questionário afirmaram conhecer
o Projeto Político Pedagógico (PPP) de seu curso e a maioria (80%) considera o PPP
bom ou regular, conforme mostra a Figura 7. Uma parcela igual (43%) afirma desconhe-
cer o PPP de seu curso. A maioria (71%) dos respondentes consideram que as práticas
pedagógicas desenvolvidas no seu curso promovem parcialmente a interdisciplinariedade
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e 52% considera que o currículo de seu curso atende parcialmente às demandas atuais da
sociedade.

A maioria do corpo docente (83%) participa ou participou do planejamento peda-
gógico de seu curso e cerca de 78% atribuiu conceito ótimo ou bom ao PPP (Figura 7)
Cerca de 17% considera o PPP regular. O maioria dos docentes (64%) considera que as
práticas pedagógicas desenvolvidas nos cursos em que atua promovem a interdisciplina-
riedade e 52% considera que o currículo dos cursos em que atua atendem às demandas
atuais da sociedade.
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Figura 7 – Opinião da comunidade acadêmica sobre a qualidade dos projetos político-
pedagógicos.

3.2 Atividades Acadêmicas

A maioria dos discentes (64%) que respondeu ao questionário não participa de ati-
vidades relacionadas à pesquisa, apesar de 38% reconhecer que a instituição promove tais
atividades e 32% admitir que a UEZO incentiva os discentes a participarem de processos
de formação continuada (Pós-graduação).

A maior parte dos discentes que participou da pesquisa (89%) considera que as
atividades de extensão são importantes para sua formação. Por isso, cerca de 71% dos
discentes participam dessas atividades, muito embora mais da metade (51%) dos respon-
dentes desconheça as atividades de extensão promovidas pela instituição.

Cerca de 90% dos professores que responderam ao questionário desenvolve pesquisa
na UEZO e em outra instituição. A maioria considera que há incentivo parcial à pesquisa
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pela Instituição (65%) ou pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (47%). De acordo
com os respondentes, a pesquisa é plenamente incentivada pela Instituição (13%) ou pela
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (31%), embora cerca de 44% reconheçam que
não há orçamento para realização de pesquisa pela Instituição. Pouco menos da metade
dos docentes entrevistados (46%) atribuiu média 3 de 5 às práticas e políticas de pesquisa
implementadas pela UEZO. Por outro lado, cerca de 84% dos docentes que responderam
ao questionário atribui nota igual ou menor que 3 às práticas e políticas de valorização
dos professores.

A totalidade do corpo docente que respondeu ao questionário (100%) considera que
a extensão é importante para a prática acadêmica e 82% em média considera que essas ati-
vidades têm impacto sobre a sociedade e na capacitação profissional. O comprometimento
do corpo docente com essas atividades chega a 70%.

3.3 Infraestrutura Organizacional e Física

A Figura 8 mostra a opinião de todos os segmentos sobre a qualidade dos serviços
prestados pela estrutura organizacional da UEZO no âmbito administrativo. Nesse bloco
de questões, os respondentes atribuíram conceitos (ótimo, bom, regular, ruim e péssimo)
aos serviços e funcionários dos seguintes setores: Reitoria e Pró-Reitorias, Coordenações
dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, de Estágios e Pesquisa, Prefeitura. Os serviços
prestados por esses setores são bem avaliados pelos três segmentos. Em média, 54% dos
discentes e 70% dos docentes e servidores técnico-administrativos consideram os serviços
prestados ótimo ou bom.
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Figura 8 – Opinião da comunidade acadêmica sobre a qualidade dos serviços prestados
pelos diversos setores da UEZO.

Na avaliação dos discentes, os funcionários de limpeza (89%), ascensoristas (88%)
e segurança (87%) são bons ou ótimos para mais de 80% dos respondentes. Os professo-
res e funcionários da coordenação são considerados bons ou ótimos por 72% e 57% dos
discentes, respectivamente. Essa avaliação é compartilhada pela maioria dos docentes e
servidores técnico-administrativos que atribuiu conceito ótimo ou bom aos ascensoristas
(96%), funcionários da segurança (93%) e limpeza (91%). Para 75% do segmento docente
e técnico-administrativo, os professores e funcionários da coordenação são bons ou ótimos.

A Figura 9 mostra a opinião do corpo discente sobre a qualidade da infraestrutura
oferecida pela UEZO. Os itens avaliados foram: instalações para leitura e estudo, salas de
aula, laboratórios de informática e didáticos, elevadores, banheiros e refeitório. De acordo
com os discentes que responderam ao questionário, a qualidade desses itens está entre bom
e regular. Os elevadores foram considerados bom por quase metade dos discentes (46%).
Os laboratórios didáticos e o refeitório forma considerados regulares para 44% dos respon-
dentes, em ambos os casos. A mesma avaliação foi dada aos laboratórios de informática
e banheiros, considerados regulares por 32% e 34% dos discentes, respectivamente.
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Figura 9 – Opinião do corpo discente sobre a qualidade da infraestrutura oferecida pela
UEZO.

Para 35% dos discentes a falta de laboratórios de informática é o problema mais
frequente no dia-a-dia na UEZO, seguido pela insuficiência dos espaços de estudo (23%) e
refeitório (23%). As opiniões se dividem quando indagados sobre os espaços e equipamen-
tos disponibilizados pela UEZO. Em média, 39% considera que esses os espaços existentes
na UEZO e os equipamentos disponíveis nos laboratórios didáticos não atendem satisfato-
riamente às demandas do corpo discente, em contraste com 39%, que considera satisfatório
esses itens.

Os discentes que participaram da pesquisa, indicaram ainda os principais investi-
mentos em infraestrutura. Os resultados são mostrados na Tabela 13 e indicam que as
ações devem priorizar: laboratórios (pesquisa e didáticos), salas de aula e refeitório. De
acordo com a maioria dos discentes que responderam ao questionário (92%), a UEZO
necessita de novos recursos tecnológicos e humanos.

Tabela 13 – Principais investimentos em infraes-
trutura do campi segundo opinião
do segmento discente.

Infraestrutura Percentual (%)
Salas de aula 22
Laboratórios didáticos 16
Laboratórios de pesquisa 25
Áreas de estudo 10
Refeitório 18
Espaço de convivência 9

De acordo com a maioria dos docentes que respondeu ao questionário, a ausência
de lanchonete/restaurante (69%) e de gabinete de professor (26%) é o problema de infra-
estrutura mais frequente no dia-a-dia na UEZO. Para 56% dos respondentes, os espaços
existentes na UEZO atendem parcialmente às suas demandas. Os docentes consideram
muito urgente investimento na: construção de um novo campus (83% ), melhoria das salas
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de aula (78%) e melhoria da sala dos professores (54%).

3.4 Biblioteca

Quase metade do corpo docente e dos servidores técnico-administrativos (49%) não
utiliza a biblioteca e 40% o faz eventualmente. Em contraste, cerca de 42% dos discentes
utiliza regularmente a biblioteca e 45% o faz eventualmente. Em média, a maioria dos
respondentes do segmento docente e técnico-administrativo (58%) e do corpo discente
(72%) classifica os serviços prestados pela biblioteca entre bom e regular, conforme mostra
a Figura 10. O horário de funcionamento (44%), as instalações para leitura e estudo
(44%) e o serviço de empréstimos de livros (45%) foram classificados como bom por quase
metade dos discentes. Os demais itens, que incluíram questões relacionadas à quantidade
de livros da referência bibliográfica de sua disciplina (40%), atualidade do acervo de livros
(49%) e de periódicos (48%), foram considerados regulares pela maioria dos discentes que
respondeu ao questionário.
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Figura 10 – Opinião da comunidade acadêmica sobre a qualidade dos serviços prestados
pela biblioteca da UEZO.

4 Fragilidades e Potencialidades

Um dos principais objetivos do processo autoavaliativo é identificar as fragilidades e
potencialidades da IES. Alguns dos problemas enfrentados pela UEZO já foram superados
por todas as IES públicas dos Estado do Rio de Janeiro e nestes assentam-se as suas
principais fragilidades:

32



1. Espaço físico insuficiente

2. Ausência de regime de trabalho com dedicação exclusiva

3. Quadro de servidores insuficientes

4. Alta taxa de evasão

O espaço físico tem sido a principal fragilidade da UEZO desde sua criação. Pas-
sadas quase duas décadas, a Instituição ainda não possui seu próprio campus. A maior
parte da área que a UEZO compartilha com o IESK já foi ocupada, em alguns casos de
maneira precária, de modo que os projetos de expansão, seja de salas de aula, laboratórios
de ensino e pesquisa, áreas de convivência, estacionamento etc., são bastante limitados.
Essa fragilidade manifesta-se na opinião de todos os segmentos que consideram os espaços
insuficientes e de qualidade regular.

A falta do regime de trabalho com dedicação exclusiva para os docentes é um dos
itens de maior fragilidade, pois, além de desmotivar os servidores, limita as atividades
acadêmicas relacionadas à pesquisa e orientação de alunos, na medida que muitos pro-
fessores dedicam parte de seu tempo a outras atividades fora da instituição. Os docentes
da UEZO são os únicos servidores públicos do magistério superior do Estado do Rio de
Janeiro que não possuem regime de trabalho com dedicação exclusiva.

O quadro de servidores docentes da UEZO diminuiu cerca de 30% desde o último
relatório de autoavaliação divulgado em 2013. Apesar do esforço dos docentes remanescen-
tes em manter a qualidade das atividades acadêmicas, conforme atestado pelos discentes,
a carência de professores e de servidores técnico-administrativos é um item de fragilidade,
pois, uma boa parte dos servidores assume atividades administrativas em prejuízo da
atividade fim.

O índice de evasão continua sendo um dos principais itens de fragilidade. Além
das causas relacionadas aos problemas de infraestrutura enfrentados pela UEZO, deve-se
ressaltar os motivos exógenos que afetam todas as IES do Estado do Rio de Janeiro, em
razão da situação financeira do Estado que resultou no atraso de salários e bolsas dos
servidores e alunos da UEZO. Deve-se considerar ainda o perfil tecnológico dos cursos de
graduação oferecidos pela UEZO, cujos índices de evasão são equivalentes ao da maioria
das IES. A evasão secundária, provocada pelo SISU (Sistema de Seleção Unificada), é
bastante elevada. Nesse caso, o aluno que se matricula na primeira chamada abandona
quando é aprovado em outro curso. O PDI vigente prevê na primeira diretriz sete ações
estratégias para redução dos índices de evasão. Além das políticas de assistência aos dis-
centes em condição de vulnerabilidade sócio-econômica, o PDI destaca a ampliação dos
espaços de formação acadêmica, política, esportiva, cultural e de vivência universitária
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e de programas de atendimento estudantil (PRATES/UEZO) e acompanhamento biop-
sicossocial como ações de inclusão que visam diminuir os índices de evasão. Entretanto,
essas metas esbarram na insuficiência de espaço físico e recursos financeiros.

As principais potencialidades são:

1. Vocação tecnológica

2. Laboratórios de pesquisa e didáticos

3. Localização estratégica

A principal potencialidade da UEZO é sua vocação tecnológica. Ao contrário das
demais IES localizadas no Estado do Rio de Janeiro, a UEZO concentra suas atividades em
Ciência e Engenharia, tendo-se em vista o desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto,
os Laboratórios de Pesquisa e Didáticos constituem outra potencialidade da Instituição,
pois, além de contribuírem para o desenvolvimento da pesquisa científica, influenciam
diretamente a experiência do aluno. Com efeito, desde a graduação, os alunos já podem
participar de projetos de pesquisa, adquirindo experiência com equipamentos modernos,
ambientes de trabalho e práticas comuns na indústria. Além disso, os alunos são expostos a
diferentes métodos de aprendizado, otimização dos estudos, programas interdisciplinares
e trabalhos colaborativos. Com pouco mais de 100 professores, a UEZO dispõe de 32
Laboratórios de Pesquisa, além 17 Laboratórios Didáticos, que ocupam quase 20% da
área total do campus, valor próximo ao de outras instituições consagradas.

Além de concentrar boa parte do parque industrial do Município do Rio de Janeiro,
a Zona Oeste carece de formação universitária que atenda às necessidades das indústrias
localizadas na região. Por isso, a localização estratégica da UEZO é uma de suas principais
potencialidades. O principal objetivo da instituição é tornar-se um polo de interação entre
a comunidade científica e a indústria, a par de sua vocação tecnológica e infraestrutura
laboratorial.

5 Considerações Finais

Apesar das dificuldades inerentes ao processo autoavaliativo, a CPA foi capaz de
apresentar um relatório a partir dos dados coletados junto aos diversos setores adminis-
trativos da UEZO e à pesquisa de opinião. O perfil esboçado nesse relatório destaca a
vocação tecnológica da Instituição, focada no binômio Universidade-Indústria. A despeito
de suas potencialidades, a UEZO enfrenta problemas quase sempre relacionados à falta
de um campus próprio e de investimento em recursos humanos.
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A CPA espera, com este relatório, fortalecer a cultura autoavaliativa da UEZO e
apoiar a Instituição no desenvolvimento de suas políticas no âmbito acadêmico, social e
administrativo.
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