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Nos dias 16 e 17 de junho, a UEZO recebeu 
uma Feira de Artesanato promovida pela Rede 
de Economia Solidária de Artesanato da Zona 
Oeste (Rede SOCIOECOZO). Em parceria 
com a Pró-reitoria de Extensão, a Rede 
organizará periodicamente a Feira nas 
dependências do Prédio II.
Maria Isabel Cardoso é uma das artesãs da 
Rede. Ela trouxe produtos dela e de outras 
artesãs, que não puderam vir, para vender na 
Feira.
- Aqui tem trabalho de quatro artesãs. Eu 
trabalho com piaçava. Tem uma amiga que 
trabalha fazendo chinelos, mas está operada. 
Outra que faz as bolsas e também está 
impossibitada. Como a gente trabalha com 
economia solidária, tem que ser solidário na 
hora que as amigas precisam também!, conta 
Maria Isabel.
A Rede SOCIOECOZO agrega artesãos da 
Zona Oeste, que trabalham em grupo para 
aprimorar as técnicas e estabelecer parcerias 
na região. O grupo existe desde 2007 e é 
aberto a novos integrantes. De acordo com 
Maria Isabel, hoje, cerca de 40 
empreendedores fazem parte da Rede.
- A cada mês, ficaremos dois dias aqui na 
UEZO, sempre terça e quarta, na terceira 
semana. Esperamos a visita de vocês!, 
convida Maria.
A Feira funcionará de 12h às 18h. 
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Encontro de Celíacos  
Em mais uma edição do evento “Celíacos na 
UEZO”, estudantes e moradores da Zona 
Oeste aprenderam a fazer pães sem usar 
glúten. Depois de colocar a mão na massa, o 
grupo assistiu a uma palestra da profª. 
Sabrina Dias sobre a presença do glúten na 
alimentação e as causas da doença celíaca e 
experimentou os três tipos de pães feitos por 
eles mesmos na cozinha do projeto, 
totalmente equipada para celíacos. 
O próximo encontro está marcado para o dia 
28 de agosto. Os interessados em participar 
devem entrar em contato pelo email 
celiaconauezo@gmail.com, pelo Facebook 
(Celíacos na UEZO) ou pelo telefone (21) 
2333-6990.Encontro realizado em 12 de junho

Inscrições abertas para o Mestrado em 
Ciência e Tecnologia de Materiais

Estão abertas, até 8 de julho, as 
inscrições para o Mestrado Profissional 
em Ciência e Tecnologia de Materiais da 
UEZO. O curso possui 360h de 
atividades de pesquisa experimental e 
teórica, em duas linhas de pesquisa 
(Desenvolvimento e Caracterização de 
Materiais Metálicos e Desenvolvimento e 
Caracterização de Materiais Não 
Metálicos), e se destina a profissionais 
das áreas de Ciências Exatas, 
Engenharia e Matemática. Mais 
informações em www.uezo.rj.gov.br. 
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