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Nos dias 13 e 14 de outubro, o público jovem da 
zona oeste pode acompanhar, no Centro 
Esportivo Miécimo da Silva, um evento único, 
especialmente voltado para desenvolver seu 
gosto por questões relativas ao mundo da 
ciência e da tecnologia: a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. O evento contou com um 
público de aproximadamente 4000 pessoas, 
principalmente estudantes dos Ensinos 
Fundamental e Médio, que visitaram estandes 
de mais de 30 organizações.
A UEZO contribuiu não só com a montagem de 
estandes para a popularização do conhecimento 
produzido na instituição, mas também com a 
própria organização do evento. Veja a íntegra 
da matéria no site da UEZO.

ENCONTRO DE CELÍACOS - O 
projeto Celíacos na UEZO busca 
divulgar informações sobre a doença 
celíaca, junto aos públicos interno e 
externo. O próximo encontro será uma 
Oficina Culinária de Panificação sem 
Glúten, que acontecerá no dia 07/11, 
às 14h. Os encontros são gratuitos, 
com 15 vagas disponibilizadas. 
Inscrições e mais informações no site 
da UEZO. 

 SNCT - Polo Miécimo da Silva  

UEZO na Revista Pesquisa Rio 

Foto: ASCOM/UEZO

O projeto “Micro-organismos e Biotecnologia: 
Educação para o desenvolvimento tecnológico 
do futuro”, coordenado pela Pró-reitora de 
Pesquisa e Pós-Graduação da UEZO, profa. 
dra. Maria Cristina de Assis, foi destaque da 
Revista Pesquisa Rio no mês de setembro. 
Clique na figura abaixo para acessar a 
publicação da Faperj.

Premiação do concurso 
Logomarca 10 anos  

O aluno Isaac Silva de Souza, do curso de 
Tecnologia em Processos Metalúrgicos, recebeu 
um tablet por ser o ganhador do concurso 
Logomarca 10 anos UEZO. A entrega do prêmio 
aconteceu durante a cerimônia de encerramento
da VII Jornada de Ciência e Tecnologia.   
A marca criada por Isaac foi eleita pela 
comunidade acadêmica como aquela que será 
utilizada em todos os documentos da instituição 
no ano de 2015, quando a Fundação 
comemorará 10 anos.

O Reitor, Alex da Silva Sirqueira, entregando o prêmio 
á Isaac Souza

UEZO RECUPERA VERBA  - A UEZO, 
após diversas solicitações junto à 
SEPLAG, para intervenção e revisão 
dos contingenciamentos realizados 
pelo executivo nos meses de julho e 
agosto deste exercício, conseguiu, 
junto àquela Secretaria de 
Planejamento, em contatos com o 
Subsecretário de Orçamento, Júlio 
Cesar Mantovani, e Técnicos da 
Secretaria de Planejamento, o retorno 
de pelo menos R$ 295 mil dos R$ 541 
mil outrora contidos, no intuito de 
manter o valor dos auxílios financeiros 
aos discentes cotistas, pago de forma 
integral. Mais informações no site da 
UEZO. 
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Concurso para docente 

MARCO CIVIL - No dia 30/10, às 19h, 
o professor Alessandro Molon proferirá 
a palestra “Marco Civil na Internet: 
entenda a lei e os próximos passos”. O 
encontro foi organizado pelo 
Laboratório Multidisciplinar de 
Estatística e Matemática Aplicada 
(LEMA) da UEZO e acontecerá no 
Auditório Daniel.

A UEZO tem inscrições abertas, entre os dias 28 de outubro e 26 de novembro de 2014, para 
Professor Adjunto I, nas especialidades de Química Ambiental; Circuitos Elétricos; e 
Planejamento e Controle de Produção (PCP) e Logística. O profissional irá atuar junto à Unidade 
Universitária de Tecnologia em Construção Naval (UNAV), com carga horária de 40 horas. 
Acesse o edital clicando aqui.


