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VideoDicas Carioca

Professor de MBA 
é premiado

A fim de contribuir para o aprendizado dos 
alunos nas diversas disciplinas, a UniCarioca 
mantém o projeto Videodica Carioca. 
Coordenado pela professora Marcia Aguiar, 
videodicas consistem em pequenos vídeos 
com os tópicos das disciplinas dos cursos da 
UniCarioca. São vídeos, em média, de cinco 
minutos com o professor apresentando uma 
dica sobre o conteúdo: “Tem como função ser 
mais um canal de informação e, consequente-
mente, estudo para os nossos alunos”.   

Para a Unicarioca, o formato estimula diversos 
tipos de inteligência, por isso valoriza as 
tecnologias como um recurso imprescindível 
para potencializar a aprendizagem. As 
videodicas podem ser encontradas no canal da 
UniCarioca no Youtube – TV UniCarioca, 
com link no 28Horas e nas redes sociais. 

carioquices

TEXTO: Nathalia Oliveira

TEXTO: AJ Chaves
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Conheça o laboratório de Engenharia de Produção Bienal do Livro 2013 faz sucesso com o público jovem

Página 4Otávio Guedes, do Extra, Diego Agostinho, aluno  Talento Carioca, e o professor Celso Niskier, reitorRenato Siqueira, consultor de Marketing 
Digital  da agência Tri i  e um dos 
professores de MBA da UniCarioca, 
ganhou em setembro seu primeiro prêmio 
internacional na área: a medalha de prata 
no PromaxBDA LatinoAmerica de 2013, 
com o Planejamento de Marketing Digital 
do Documentário "De volta", para o Canal 
Futura. O vídeo está disponível no 
Youtube.

No MBA Mídias Sociais, Renato é 
responsável pela disciplina "Análise de 
perfil do e-consumidor, gerenciamento de 
crise na Web e direito digital". A 
UniCarioca oferece outros oito cursos de 
pós-graduação. As próximas turmas terão 
início em outubro.

Bicicletário UniCarioca

A UniCarioca lançou recentemente seu 
bicicletário. Com isso os alunos poderão 
usar suas bicicletas para chegar à unidade 
Rio Comprido, evitando a utilização de 
veículos, o que contribui para a melhoria do 
trânsito e redução dos gases poluentes. 
Com toda praticidade, o local permite que o 
a luno estacione sua bic ic leta com 
segurança, além de contribuir para a 
qualidade de vida no nosso planeta.

O bicicletário faz parte do EcoCarioca, um 
projeto que visa ao desenvolvimento e 
proteção ambiental. Sustentabilidade é uma 
característica que a instituição assume em 
manter a continuidade da vida no planeta. 
Há a lgum tempo a  UniCar ioca  já 
disponibiliza lixeiras para coleta seletivas - 
papel, plástico metal e vidro.   

TEXTO: Hugo Noronha

 No dia 19 de agosto aconteceu no 
aud i tór io  Arcy  Magno,  no Rio 
Comprido, a premiação do Simulado 
Carioca, que destaca os primeiros 

Professora Sueni entrega o prêmio 
para o aluno Cleiton Araújo de Paulo

TEXTO: Pedro Amaral
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colocados de cada curso da instituição. 
Foram ao todo 11 formandos premiados 
c o m  v a l e - c o m p r a s  d o  s i t e 
Americanas.com, no valor de R$ 300,00 
cada. Houve ainda o sorteio de um tablet 
para os alunos participantes. 

 Essa foi a segunda edição do simulado, 
que acontece sempre no primeiro 
semestre do ano. “O objetivo é permitir 
ao aluno concluinte de cada curso uma 
auto-avaliação dos seus conhecimentos e 
também alimentar as coordenações de 
curso com informações acerca do 
aprendizado dos alunos. A partir dos 
resultados as coordenações traçam 
estratégias para melhoria contínua da 
qualidade de cada curso”, declarou o 
diretor acadêmico da Unicarioca, 
Maximiliano Damas.

Aluno ganha tablet no Simulado

Novo site institucional

 O novo site da UniCarioca, que estreou 
neste segundo semestre de 2013,  tem um 
visual mais moderno que o anterior. A criação 
coube à área de Marketing, que contou com a 
ajuda da área de TI da instituição.

 O site antigo era feito com a plataforma 
WordPress, por isso tinha algumas limitações,  
então decidiu-se criar um site no estilo de um 
portal (feito com a plataforma Drupal), com 
mais recursos e navegação mais fácil e 
amigável. Além disso, privilegia as notícias da 
inst i tuição,  destacando as principais 
campanhas e usando cartoons para identificar 
os cursos oferecidos pela  UniCarioca. 

TEXTO: Amanda Monte
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Bienal do Livro 2013 bate recordes

Realizada entre 29 de agosto e 8 de setembro, a 
16ª edição da Bienal Internacional do Livro 
bateu todos os recordes: 660 mil pessoas foram 
ao Riocentro atraídas por milhares de títulos e 
ainda pela presença de 163 autores brasileiros e 
25 estrangeiros. O evento completou 30 anos e a 
Alemanha foi o país homenageado, junto com 
Ziraldo. 

Os espaços para o encontro de vários escritores 
com seus leitores foram os mais variados 
possíveis. Três novidades se destacaram na 
edição desse ano:  “Placar  Literár io”, 
“Acampamento Bienal” e “Planeta Ziraldo”. 
Além disso, os espaços mais tradicionais 
continuaram na programação: “Café Literário” 
e “Mulher & Ponto”. Os auditórios do evento 
também foram usados para o “Encontro com 
Autores” e o “Conexão Jovem”.

Os jornalistas João Máximo, Juca Kfouri e José 
Trajano estiveram entre as atrações desse ano. 
Eles marcaram presença no espaço Placar 
Literário, que teve grande presença de público. 
O debate era baseado na seguinte pergunta: o 
Brasil ainda é “o país do futebol?” Juca Kfouri e 
José Trajano compartilharam da mesma 
opinião: para eles o Brasil nunca foi o país do 
futebol, e sim de grandes jogadores, durante 
algumas décadas. 

Outro destaque da programação foi o 
lançamento do livro “Ela disse, ele disse - o 

namoro”, escrito por Thalita Rebouças e 
ilustrado por Maurício de Sousa.  Para celebrar 
esta parceria, foi realizado no auditório Mario de 
Andrade um bate-papo com os fãs. Maurício 
expressou o desejo de fazer um filme com atores 
de verdade sobre seus personagens. “Ainda 
tenho uma curiosidade de fazer um filme sobre a 
Turma da Mônica Jovem, com atores de verdade. 
Faria uma grande pesquisa nacional para achar 
esses atores. Se eu conseguir captar dinheiro, 
vocês verão este projeto”, disse o criador da 
Turma da Mônica.

Os jornalistas Dodô Azevedo e Sônia Bridi 
também estiveram no evento para um bate-papo 
sobre os livros que ambos estão lançando. Sônia 
lançou “Diário do clima”, que relata experiências 
de reportagens em uma série de viagens sobre 
aquecimento global: “O livro mostra histórias 
curiosas e comoventes. Uma das histórias foi 
quando eu subi o monte Kilimanjaro e vi muitas 
pessoas desistirem, depois de passarem mal com 
a altitude”, relatou Sônia. Já Dodô contou a 
experiência da viagem em que refez os trajetos de 
Jack Kerouac no clássico “On the road”. “Logo 
após os atentados me pareceu o momento ideal 
para fazer a viagem e ver ao longo do trajeto uma 
América careta e paranoica”, disse Dodô.

A 16º Bienal do Livro se consolidou como um 
espaço de debates. A próxima edição do evento 
na cidade do Rio de Janeiro está prevista para 
acontecer entre 20 e 30 de agosto de 2015.

TEXTO: Carlos Quintino

Thalita Rebouças marcou presença na Bienal do Livro ao lado de Maurício de Souza e a Turma da Mônica
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Formatura dos primeiros alunos deficientes auditivos 

UniCarioca realiza evento sobre segurança do trabalho
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A formatura do dia 20 de setembro teve um sabor especial de vitória para 
três alunos da UniCarioca. Alexandre Silva, Lucas Muniz e Rômulo Inácio 
são surdos e concluíram o Curso Tecnólogo em Gestão de Recursos 
Humanos.

“A formatura foi um momento incrível em minha vida”, afirmou Rômulo 
Inácio, que também agradeceu à UniCarioca pelo sucesso em sua vida.  
Para Lucas Muniz, estudar não foi fácil, mas “os professores eram legais e 
os colegas tinham um bom relacionamento com os surdos”. Segundo 
Alexandre Silva, “não houve preconceito com os surdos”.

Em todas as aulas, a UniCarioca mantém intérpretes de Libras para que os 
alunos com deficiência auditiva possam tirar o máximo proveito do 
conteúdo das matérias.

Nota da Redação: o autor desta matéria é aluno de jornalismo e 
intérprete de Libras. Em todas as classes com surdos, a UniCarioca 
disponibiliza intérpretes, permitindo aos alunos com deficiência auditiva 
obter o máximo proveito das aulas.

A unidade Rio Comprido recebeu  a 1ª 

Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho (Sipat). Este 

evento teve como principais objetivos 

orientar e conscientizar os colaboradores 

da instituição sobre a importância de 

prevenir acidentes e doenças no 

ambiente de trabalho.

João Batista, colaborador da UniCarioca 

há 22 anos, afirma que a Sipat é válida 

para desenvolver qualidade de vida 

dentro da instituição e trazer segurança 

para os alunos. Os funcionários 

receberam orientações, tiraram dúvidas e 

participaram de atividades, como jogos, 

dinâmicas, palestras e exercícios.

TEXTO: Alexandre Mattos

TEXTO: Ana Santos

Funcionários da UniCarioca participam da 1ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Novo Tempo Carioca é um jornal laboratorial 
e acadêmico desenvolvido por alunos em 

cumprimento à proposta do projeto 
pedagógico dos cursos de graduação em 
Jornalismo e Publicidade da UniCarioca.

Lucas Muniz (esquerda) e Rômulo Inácio, na formatura do primeiro semestre
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O povo brasileiro despertou para as questões políticas?

 Costuma-se dizer que o povo brasileiro é muito acomodado, até mesmo alienado politicamente. Nos últimos meses, foi 
possível acompanhar uma série de protestos que tomaram conta das principais cidades do país. O NTC foi saber junto 

aos estudantes se, após estas manifestações, há maior consciência sobre as questões que nos afetam diretamente.

“O protesto acaba divulgando o lado 
político do nosso país, que nem todo 

mundo conhece. E através desses 
protestos, as pessoas mostram pelo 

que estão lutando, o que desejam 
melhorar e o que de errado está 

acontecendo no nosso país.”

"Sim, a partir do momento que foi às 
ruas atrás dos direitos. Foi preciso um 
impacto para ouvir a voz do povo. 
Saímos do comodismo. Começamos a 
pensar em todos. Foram necessárias as 
manisfestações para a melhoria 
realmente acontecer e o Brasil crescer. 
É a busca de algo, algo para a 
melhoria."

“Sim. Cada pessoa motivou a 
outra e a internet ajudou muito. 
Os gastos com a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas 
revoltaram, porque as escolas e 
hospitais estavam largados."

“Sim. Ele fez esse levante numa hora 
propícia, época de Copa das 

Confederações e sem deixar o futebol 
roubar a cena. Ele viu que se 

pressionassem, ‘eles’ iam ceder. A força 
da mídia social, especialmente pela 

Internet, ajudou bastante."

“Bom, eu acho que os brasileiros 
despertaram, sim, para os protestos. A 

notícia repercutiu em todo o país. Depois de 
tanto que se foi falado, acho que as pessoas 
estão se preocupando mais. O movimento 
perdeu um pouco a força mas eu acredito 

que vai melhorar gradualmente.”

“De certa forma, sim , alguns brasileiros 
viram isso como um progresso. Antes não 

tínhamos essas manifestações, essa questão 
de ir para as ruas. A galera reclamava muito e 

agia pouco. Eu fui protestar e minha irmã, 
por exemplo, ficou em casa. A maioria dos 
jovens viram essas ações como o início de 
uma mudança que motive as pessoas para 

continuar protestando.”

“Acho que sim, os jovens acordaram 
porque durante muito tempo houve 
problemas na educação e na saúde e 
ninguém fazia nada. Os mais velhos 
diziam que o povo precisava acordar. 
Agora chegou a nossa vez de lutar e os 
jovens estão lutando com objetivo.”

“Não. As manifestações foram apenas 
uma oportunidade para demonstrar 
insatisfação. Caiu no esquecimento e 
não houve mudança."

André Barreto, Engenharia, Rio Comprido:

Melissa Targino, Jornalismo, Méier:

Por Maryane dos Santos

Por Hugo Noronha

Por Hugo Noronha

Por Hugo Noronha

Por Maryane dos Santos

Por Maryane dos Santos

Por Maryane dos Santos

Fabiana Anastácia, Marketing, Méier:

Vander Santos, Ciência da Computação, Méier:

Nicolas Motta, Design, Rio Comprido:

Gabriel Cavalcante, Design, Rio Comprido: 

Thamires Freitas, Gestão de Recursos Humanos, 
Rio Comprido:

Cláudia Souza, Marketing, Méier:

Por Hugo Noronha
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UniCarioca oferece vagas para o Pronatec

Da UniCarioca para o mundo: aluna é sucesso no exterior

Há quase uma década vivendo nos Estados 
Unidos, Marcia De Bello, hoje com 45 anos, é um 
exemplo de conquista e ascensão profissional. 

O Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego), criado em 2011 
pelo Governo Federal, oferece cursos de 
educação profissional e tecnológica aumentando 
as oportunidades dos estudantes no mercado de 
trabalho. As vagas no ensino técnico são gratuitas 
e serão preenchidas por ordem de inscrição.

A UniCarioca é a pioneira entre as instituições 
privadas no Rio de Janeiro nessa parceria com 

Conquista essa alicerçada pela sua graduação 
em Tecnologia da Informação, concluída em 
2002 na UniCarioca, cujo diploma está 

certificado no exterior e vale tanto quanto um 
americano.

Segundo Marcia, o encontro com a UniCarioca foi 
o grande diferencial em sua carreira profissional, 
após passar por dificuldades em outras instituições 
de ensino. Marcia conta que havia praticamente 
desistido de cursar algo na área de Informática, 
quando ouviu recomendações positivas a respeito 
da UniCarioca e resolveu dar uma nova chance a si 
mesma. Ela diz que na UniCarioca encontrou o 
ambiente acolhedor e motivador de que tanto 
precisava, com funcionários dedicados e 
professores altamente qualificados.

Enquanto ainda fazia seu curso de graduação, 
Marcia conquistou um trabalho na multinacional 
Repsol YPF, e a orientação de seus professores, em 
especial do professor Manuel Martins, foi de 
grande valia no desenvolvimento de projetos para 
a empresa. Em 2004, já estabelecida na profissão, 
Marcia resolveu mudar de vida mandando seu 
diploma para um serviço de tradução e indo morar 
em Nova York, onde reside até os dias de hoje e 
tem uma carreira sólida na área de TI. Carreira esta 
que teve início na UniCarioca.

Governo Federal, e passa a oferecer o curso 
de Técnico em Informática nas unidades Rio 
Comprido e Méier. Segundo o diretor 
acadêmico Maximiliano Damas, o critério de 
escolha para as parcerias está inteiramente 
ligado ao bom desempenho e excelente 
conceito dos cursos da UniCarioca perante o 
MEC.

As aulas começam no dia 7 de outubro e os 
interessados precisam inscrever-se pelo 
Sistema de Seleção Unificada da Educação 
Profissional e Tecnológica, gerenciado pelo 
Ministério da Educação (MEC). Para 
participar, os candidatos precisam ter 
concluído o Ensino Médio.

O professor Maximiliano Damas ressaltou 
que o curso possui a mesma qualidade dos 
cursos de graduação oferecidos pela 
instituição. Os coordena-dores do curso são 

a professora Sueni Arouca e o professor José 
Renato.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-
mail pronatec@unicarioca.edu.br

Professor José Renato é um dos coordenadores 
do curso técnico em Informática

TEXTO: Carlos Milton Jr.

TEXTO: Carina Almeida

Graduada em TI, a aluna egressa Marcia De Bello trocou o Brasil por uma sólida carreira nos EUA
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Talento Carioca recebe diretor do jornal Extra

Aulas práticas no Laboratório de Engenharia

Encontros e reencontros de sucesso

Iniciação Científica traz temas cotidianos para debate

O curso de Engenharia de Produção já 
pode ter suas aulas práticas, na unidade 
Rio Comprido. Foi entregue o laboratório 
específico para aplicação das aulas 
expositivas, tanto no ciclo básico quanto 
no ciclo profissional do curso. O curso de 
graduação da UniCarioca tem o objetivo 
de formar estudantes capazes de atuar em 
indústrias, empresas de serviço e de 
prospecção tecnológica, sempre com a 
missão de otimizar recursos para 
aumentar a produtividade. 

Em pesquisa realizada recentemente, 88% 
dos alunos de engenharia mudam de 
empresa logo após se formarem e 78% são 
promovidos. Assim, tanto os alunos que 
estão se formando quanto ex-alunos 
podem obter excelente desempenho e boa 

O Programa de Iniciação Científica realizou no dia 
30 de agosto, na unidade Rio Comprido, uma 
rodada de debates abordando assuntos do 
cotidiano. Uma das mesas de debate teve como 
mediadora a professora e orientadora do 
programa Vêronica Eloi, e teve como convidados 
Daniela Stocco, doutoranda em Sociologia da 
Cultura do IFCS/UFRJ, e Luís Paulo da Silva, que 
trabalha na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A palestrante Daniela Stocco abordou o porquê de 
a cidade do Rio de Janeiro sempre aparecer em 
grandes telenovelas brasileiras e como esse fato é 
visto por outras regiões do país e no exterior. Já o 
publicitário Luís Paulo da Silva apresentou como 
as novas mídias sociais abriram oportunidades e 
como a televisão está se preparando para atender 
ao novo telespectador que questiona, comenta e 
compartilha nas redes sociais tudo que foi 
mostrado em novelas e séries. 

No dia 12 de setembro aconteceu na unidade 
Rio Comprido o evento “Encontros e 
Reencontros”, que promoveu a integração de 
alunos da instituição com ex-alunos, que 
alcançaram êxito profissional no mercado de 
trabalho. Na ocasião, a idealizadora do projeto, 

professora Maura Xerfan, falou sobre o 
objetivo do encontro:

“ A ideia seria criar um pouco mais de 
relacionamento com nossos ex-alunos, a 
gente tem muita vontade de estar um pouco 

mais próximos dos nossos egressos e da trajetória 
profissional que eles tiveram, após a formação 
aqui na Unicarioca. O evento de hoje visa à 
aproximação dos ex-alunos com alunos num 
papo para conversar sobre o mercado de trabalho 
e a importância da formação que eles tiveram na 
Unicarioca e nas suas carreiras”. 

Luciana Leall, jornalista formada em 2007, 
destacou a importância da graduação na sua vida 
profissional: “ A importância da faculdade é total. 
Tudo começou aqui, aqui iniciam-se os primeiros 
elos, contatos com os professores e começo no 
mercado de trabalho. A faculdade tem um 
importância muito grande, tenho um baita 
orgulho de ter estudado aqui na UniCarioca. 
Agora estou na estrada e posso servir de exemplo 
para muitas pessoas”. 

Outro exemplo de êxito profissional, Christine 
Almeida, formada em Pedagogia em 2012.1, 
falou sobre a importância do encontro: “Esse 
evento é bom porque podemos transmitir sobre 
as nossas experiências dentro da faculdade e 
também falar sobre o mercado de trabalho”.

Ao final, os alunos tiveram a oportunidade de 
fazer perguntas e tirar suas dúvidas.

TEXTO: Hugo Noronha

TEXTO: Carlos Quintino

TEXTO: Ana Santos

Foi realizada no auditório Arcy Magno, na unidade Rio Comprido, a 
aula inaugural do programa Talento Carioca. O evento contou com os 
alunos vencedores da ultima edição do programa em parceria com o 
Jornal Extra. O diretor de redação do jornal, Octávio Guedes, esteve 
presente e contou um pouco da sua experiência na redação do 
impresso ao longo de seus anos de carreira.

O diretor de redação e Diego Agostinho, que ficou em primeiro lugar 
na última edição do Talento Carioca, falaram de suas impressões a 
respeito do programa. “Cada vez mais a mídia tradicional tem que estar 
dentro da universidade e cada vez mais os estudantes de jornalismo 
devem estar dentro de uma redação de jornal”, disse Guedes. 
“Iniciativas como essa devem ser parabenizadas porque sabemos o 
quanto hoje em dia é importante ingressar em uma instituição 
superior”, completou Diego. O Talento Carioca é um vestibular 
exclusivo, fruto da parceria UniCarioca / Extra e que concede bolsas 
de estudo aos leitores do jornal. Uma nova edição acontecerá no mês 
de novembro.

TEXTO: Carlos Quintino

Encontro com com ex-alunos da instituição, que  hoje são reconhecidos em suas áreas de atuação.

colocação no mercado de trabalho. A entrega 
do laboratório propiciará aos estudantes 
obterem uma formação de excelência ainda 

m a i o r ,  a u m e n t a n d o  a s s i m  s u a 
empregabilidade antes mesmo do término da 
graduação.
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A outra mesa, mediada pela professora 
Regina Célia, contou com a participação da 
presidente da Associação de Moradores de 
Vila Canoas, Iracilda Gomes, que falou dos 
desafios de ser uma líder comunitária sem a 

ajuda do poder público. Também participou a 
professora e coordenadora do Curso de 
Administração da UniCarioca, Sissiliana Vilchez, 
que abordou como ter uma boa história de vida a 
partir de narrativas positivas construídas.

Octávio Guedes, diretor de redação do Extra, ministrou a aula inaugural

Os debates sobre temas atuais envolvem toda a equipe do Programa de Iniciação Cientíca

Sob supervisão do coordenador Wilson Souza (camisa listrada), alunos utilizam o novo laboratório
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Talento Carioca recebe diretor do jornal Extra

Aulas práticas no Laboratório de Engenharia

Encontros e reencontros de sucesso

Iniciação Científica traz temas cotidianos para debate

O curso de Engenharia de Produção já 
pode ter suas aulas práticas, na unidade 
Rio Comprido. Foi entregue o laboratório 
específico para aplicação das aulas 
expositivas, tanto no ciclo básico quanto 
no ciclo profissional do curso. O curso de 
graduação da UniCarioca tem o objetivo 
de formar estudantes capazes de atuar em 
indústrias, empresas de serviço e de 
prospecção tecnológica, sempre com a 
missão de otimizar recursos para 
aumentar a produtividade. 

Em pesquisa realizada recentemente, 88% 
dos alunos de engenharia mudam de 
empresa logo após se formarem e 78% são 
promovidos. Assim, tanto os alunos que 
estão se formando quanto ex-alunos 
podem obter excelente desempenho e boa 

O Programa de Iniciação Científica realizou no dia 
30 de agosto, na unidade Rio Comprido, uma 
rodada de debates abordando assuntos do 
cotidiano. Uma das mesas de debate teve como 
mediadora a professora e orientadora do 
programa Vêronica Eloi, e teve como convidados 
Daniela Stocco, doutoranda em Sociologia da 
Cultura do IFCS/UFRJ, e Luís Paulo da Silva, que 
trabalha na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A palestrante Daniela Stocco abordou o porquê de 
a cidade do Rio de Janeiro sempre aparecer em 
grandes telenovelas brasileiras e como esse fato é 
visto por outras regiões do país e no exterior. Já o 
publicitário Luís Paulo da Silva apresentou como 
as novas mídias sociais abriram oportunidades e 
como a televisão está se preparando para atender 
ao novo telespectador que questiona, comenta e 
compartilha nas redes sociais tudo que foi 
mostrado em novelas e séries. 

No dia 12 de setembro aconteceu na unidade 
Rio Comprido o evento “Encontros e 
Reencontros”, que promoveu a integração de 
alunos da instituição com ex-alunos, que 
alcançaram êxito profissional no mercado de 
trabalho. Na ocasião, a idealizadora do projeto, 

professora Maura Xerfan, falou sobre o 
objetivo do encontro:

“ A ideia seria criar um pouco mais de 
relacionamento com nossos ex-alunos, a 
gente tem muita vontade de estar um pouco 

mais próximos dos nossos egressos e da trajetória 
profissional que eles tiveram, após a formação 
aqui na Unicarioca. O evento de hoje visa à 
aproximação dos ex-alunos com alunos num 
papo para conversar sobre o mercado de trabalho 
e a importância da formação que eles tiveram na 
Unicarioca e nas suas carreiras”. 

Luciana Leall, jornalista formada em 2007, 
destacou a importância da graduação na sua vida 
profissional: “ A importância da faculdade é total. 
Tudo começou aqui, aqui iniciam-se os primeiros 
elos, contatos com os professores e começo no 
mercado de trabalho. A faculdade tem um 
importância muito grande, tenho um baita 
orgulho de ter estudado aqui na UniCarioca. 
Agora estou na estrada e posso servir de exemplo 
para muitas pessoas”. 

Outro exemplo de êxito profissional, Christine 
Almeida, formada em Pedagogia em 2012.1, 
falou sobre a importância do encontro: “Esse 
evento é bom porque podemos transmitir sobre 
as nossas experiências dentro da faculdade e 
também falar sobre o mercado de trabalho”.

Ao final, os alunos tiveram a oportunidade de 
fazer perguntas e tirar suas dúvidas.

TEXTO: Hugo Noronha

TEXTO: Carlos Quintino

TEXTO: Ana Santos

Foi realizada no auditório Arcy Magno, na unidade Rio Comprido, a 
aula inaugural do programa Talento Carioca. O evento contou com os 
alunos vencedores da ultima edição do programa em parceria com o 
Jornal Extra. O diretor de redação do jornal, Octávio Guedes, esteve 
presente e contou um pouco da sua experiência na redação do 
impresso ao longo de seus anos de carreira.

O diretor de redação e Diego Agostinho, que ficou em primeiro lugar 
na última edição do Talento Carioca, falaram de suas impressões a 
respeito do programa. “Cada vez mais a mídia tradicional tem que estar 
dentro da universidade e cada vez mais os estudantes de jornalismo 
devem estar dentro de uma redação de jornal”, disse Guedes. 
“Iniciativas como essa devem ser parabenizadas porque sabemos o 
quanto hoje em dia é importante ingressar em uma instituição 
superior”, completou Diego. O Talento Carioca é um vestibular 
exclusivo, fruto da parceria UniCarioca / Extra e que concede bolsas 
de estudo aos leitores do jornal. Uma nova edição acontecerá no mês 
de novembro.

TEXTO: Carlos Quintino

Encontro com com ex-alunos da instituição, que  hoje são reconhecidos em suas áreas de atuação.

colocação no mercado de trabalho. A entrega 
do laboratório propiciará aos estudantes 
obterem uma formação de excelência ainda 

m a i o r ,  a u m e n t a n d o  a s s i m  s u a 
empregabilidade antes mesmo do término da 
graduação.
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A outra mesa, mediada pela professora 
Regina Célia, contou com a participação da 
presidente da Associação de Moradores de 
Vila Canoas, Iracilda Gomes, que falou dos 
desafios de ser uma líder comunitária sem a 

ajuda do poder público. Também participou a 
professora e coordenadora do Curso de 
Administração da UniCarioca, Sissiliana Vilchez, 
que abordou como ter uma boa história de vida a 
partir de narrativas positivas construídas.

Octávio Guedes, diretor de redação do Extra, ministrou a aula inaugural

Os debates sobre temas atuais envolvem toda a equipe do Programa de Iniciação Cientíca

Sob supervisão do coordenador Wilson Souza (camisa listrada), alunos utilizam o novo laboratório
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O povo brasileiro despertou para as questões políticas?

 Costuma-se dizer que o povo brasileiro é muito acomodado, até mesmo alienado politicamente. Nos últimos meses, foi 
possível acompanhar uma série de protestos que tomaram conta das principais cidades do país. O NTC foi saber junto 

aos estudantes se, após estas manifestações, há maior consciência sobre as questões que nos afetam diretamente.

“O protesto acaba divulgando o lado 
político do nosso país, que nem todo 

mundo conhece. E através desses 
protestos, as pessoas mostram pelo 

que estão lutando, o que desejam 
melhorar e o que de errado está 

acontecendo no nosso país.”

"Sim, a partir do momento que foi às 
ruas atrás dos direitos. Foi preciso um 
impacto para ouvir a voz do povo. 
Saímos do comodismo. Começamos a 
pensar em todos. Foram necessárias as 
manisfestações para a melhoria 
realmente acontecer e o Brasil crescer. 
É a busca de algo, algo para a 
melhoria."

“Sim. Cada pessoa motivou a 
outra e a internet ajudou muito. 
Os gastos com a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas 
revoltaram, porque as escolas e 
hospitais estavam largados."

“Sim. Ele fez esse levante numa hora 
propícia, época de Copa das 

Confederações e sem deixar o futebol 
roubar a cena. Ele viu que se 

pressionassem, ‘eles’ iam ceder. A força 
da mídia social, especialmente pela 

Internet, ajudou bastante."

“Bom, eu acho que os brasileiros 
despertaram, sim, para os protestos. A 

notícia repercutiu em todo o país. Depois de 
tanto que se foi falado, acho que as pessoas 
estão se preocupando mais. O movimento 
perdeu um pouco a força mas eu acredito 

que vai melhorar gradualmente.”

“De certa forma, sim , alguns brasileiros 
viram isso como um progresso. Antes não 

tínhamos essas manifestações, essa questão 
de ir para as ruas. A galera reclamava muito e 

agia pouco. Eu fui protestar e minha irmã, 
por exemplo, ficou em casa. A maioria dos 
jovens viram essas ações como o início de 
uma mudança que motive as pessoas para 

continuar protestando.”

“Acho que sim, os jovens acordaram 
porque durante muito tempo houve 
problemas na educação e na saúde e 
ninguém fazia nada. Os mais velhos 
diziam que o povo precisava acordar. 
Agora chegou a nossa vez de lutar e os 
jovens estão lutando com objetivo.”

“Não. As manifestações foram apenas 
uma oportunidade para demonstrar 
insatisfação. Caiu no esquecimento e 
não houve mudança."

André Barreto, Engenharia, Rio Comprido:

Melissa Targino, Jornalismo, Méier:

Por Maryane dos Santos

Por Hugo Noronha

Por Hugo Noronha

Por Hugo Noronha

Por Maryane dos Santos

Por Maryane dos Santos

Por Maryane dos Santos

Fabiana Anastácia, Marketing, Méier:

Vander Santos, Ciência da Computação, Méier:

Nicolas Motta, Design, Rio Comprido:

Gabriel Cavalcante, Design, Rio Comprido: 

Thamires Freitas, Gestão de Recursos Humanos, 
Rio Comprido:

Cláudia Souza, Marketing, Méier:

Por Hugo Noronha
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UniCarioca oferece vagas para o Pronatec

Da UniCarioca para o mundo: aluna é sucesso no exterior

Há quase uma década vivendo nos Estados 
Unidos, Marcia De Bello, hoje com 45 anos, é um 
exemplo de conquista e ascensão profissional. 

O Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego), criado em 2011 
pelo Governo Federal, oferece cursos de 
educação profissional e tecnológica aumentando 
as oportunidades dos estudantes no mercado de 
trabalho. As vagas no ensino técnico são gratuitas 
e serão preenchidas por ordem de inscrição.

A UniCarioca é a pioneira entre as instituições 
privadas no Rio de Janeiro nessa parceria com 

Conquista essa alicerçada pela sua graduação 
em Tecnologia da Informação, concluída em 
2002 na UniCarioca, cujo diploma está 

certificado no exterior e vale tanto quanto um 
americano.

Segundo Marcia, o encontro com a UniCarioca foi 
o grande diferencial em sua carreira profissional, 
após passar por dificuldades em outras instituições 
de ensino. Marcia conta que havia praticamente 
desistido de cursar algo na área de Informática, 
quando ouviu recomendações positivas a respeito 
da UniCarioca e resolveu dar uma nova chance a si 
mesma. Ela diz que na UniCarioca encontrou o 
ambiente acolhedor e motivador de que tanto 
precisava, com funcionários dedicados e 
professores altamente qualificados.

Enquanto ainda fazia seu curso de graduação, 
Marcia conquistou um trabalho na multinacional 
Repsol YPF, e a orientação de seus professores, em 
especial do professor Manuel Martins, foi de 
grande valia no desenvolvimento de projetos para 
a empresa. Em 2004, já estabelecida na profissão, 
Marcia resolveu mudar de vida mandando seu 
diploma para um serviço de tradução e indo morar 
em Nova York, onde reside até os dias de hoje e 
tem uma carreira sólida na área de TI. Carreira esta 
que teve início na UniCarioca.

Governo Federal, e passa a oferecer o curso 
de Técnico em Informática nas unidades Rio 
Comprido e Méier. Segundo o diretor 
acadêmico Maximiliano Damas, o critério de 
escolha para as parcerias está inteiramente 
ligado ao bom desempenho e excelente 
conceito dos cursos da UniCarioca perante o 
MEC.

As aulas começam no dia 7 de outubro e os 
interessados precisam inscrever-se pelo 
Sistema de Seleção Unificada da Educação 
Profissional e Tecnológica, gerenciado pelo 
Ministério da Educação (MEC). Para 
participar, os candidatos precisam ter 
concluído o Ensino Médio.

O professor Maximiliano Damas ressaltou 
que o curso possui a mesma qualidade dos 
cursos de graduação oferecidos pela 
instituição. Os coordena-dores do curso são 

a professora Sueni Arouca e o professor José 
Renato.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-
mail pronatec@unicarioca.edu.br

Professor José Renato é um dos coordenadores 
do curso técnico em Informática

TEXTO: Carlos Milton Jr.

TEXTO: Carina Almeida

Graduada em TI, a aluna egressa Marcia De Bello trocou o Brasil por uma sólida carreira nos EUA
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Bienal do Livro 2013 bate recordes

Realizada entre 29 de agosto e 8 de setembro, a 
16ª edição da Bienal Internacional do Livro 
bateu todos os recordes: 660 mil pessoas foram 
ao Riocentro atraídas por milhares de títulos e 
ainda pela presença de 163 autores brasileiros e 
25 estrangeiros. O evento completou 30 anos e a 
Alemanha foi o país homenageado, junto com 
Ziraldo. 

Os espaços para o encontro de vários escritores 
com seus leitores foram os mais variados 
possíveis. Três novidades se destacaram na 
edição desse ano:  “Placar  Literár io”, 
“Acampamento Bienal” e “Planeta Ziraldo”. 
Além disso, os espaços mais tradicionais 
continuaram na programação: “Café Literário” 
e “Mulher & Ponto”. Os auditórios do evento 
também foram usados para o “Encontro com 
Autores” e o “Conexão Jovem”.

Os jornalistas João Máximo, Juca Kfouri e José 
Trajano estiveram entre as atrações desse ano. 
Eles marcaram presença no espaço Placar 
Literário, que teve grande presença de público. 
O debate era baseado na seguinte pergunta: o 
Brasil ainda é “o país do futebol?” Juca Kfouri e 
José Trajano compartilharam da mesma 
opinião: para eles o Brasil nunca foi o país do 
futebol, e sim de grandes jogadores, durante 
algumas décadas. 

Outro destaque da programação foi o 
lançamento do livro “Ela disse, ele disse - o 

namoro”, escrito por Thalita Rebouças e 
ilustrado por Maurício de Sousa.  Para celebrar 
esta parceria, foi realizado no auditório Mario de 
Andrade um bate-papo com os fãs. Maurício 
expressou o desejo de fazer um filme com atores 
de verdade sobre seus personagens. “Ainda 
tenho uma curiosidade de fazer um filme sobre a 
Turma da Mônica Jovem, com atores de verdade. 
Faria uma grande pesquisa nacional para achar 
esses atores. Se eu conseguir captar dinheiro, 
vocês verão este projeto”, disse o criador da 
Turma da Mônica.

Os jornalistas Dodô Azevedo e Sônia Bridi 
também estiveram no evento para um bate-papo 
sobre os livros que ambos estão lançando. Sônia 
lançou “Diário do clima”, que relata experiências 
de reportagens em uma série de viagens sobre 
aquecimento global: “O livro mostra histórias 
curiosas e comoventes. Uma das histórias foi 
quando eu subi o monte Kilimanjaro e vi muitas 
pessoas desistirem, depois de passarem mal com 
a altitude”, relatou Sônia. Já Dodô contou a 
experiência da viagem em que refez os trajetos de 
Jack Kerouac no clássico “On the road”. “Logo 
após os atentados me pareceu o momento ideal 
para fazer a viagem e ver ao longo do trajeto uma 
América careta e paranoica”, disse Dodô.

A 16º Bienal do Livro se consolidou como um 
espaço de debates. A próxima edição do evento 
na cidade do Rio de Janeiro está prevista para 
acontecer entre 20 e 30 de agosto de 2015.

TEXTO: Carlos Quintino

Thalita Rebouças marcou presença na Bienal do Livro ao lado de Maurício de Souza e a Turma da Mônica
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Formatura dos primeiros alunos deficientes auditivos 

UniCarioca realiza evento sobre segurança do trabalho
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A formatura do dia 20 de setembro teve um sabor especial de vitória para 
três alunos da UniCarioca. Alexandre Silva, Lucas Muniz e Rômulo Inácio 
são surdos e concluíram o Curso Tecnólogo em Gestão de Recursos 
Humanos.

“A formatura foi um momento incrível em minha vida”, afirmou Rômulo 
Inácio, que também agradeceu à UniCarioca pelo sucesso em sua vida.  
Para Lucas Muniz, estudar não foi fácil, mas “os professores eram legais e 
os colegas tinham um bom relacionamento com os surdos”. Segundo 
Alexandre Silva, “não houve preconceito com os surdos”.

Em todas as aulas, a UniCarioca mantém intérpretes de Libras para que os 
alunos com deficiência auditiva possam tirar o máximo proveito do 
conteúdo das matérias.

Nota da Redação: o autor desta matéria é aluno de jornalismo e 
intérprete de Libras. Em todas as classes com surdos, a UniCarioca 
disponibiliza intérpretes, permitindo aos alunos com deficiência auditiva 
obter o máximo proveito das aulas.

A unidade Rio Comprido recebeu  a 1ª 

Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho (Sipat). Este 

evento teve como principais objetivos 

orientar e conscientizar os colaboradores 

da instituição sobre a importância de 

prevenir acidentes e doenças no 

ambiente de trabalho.

João Batista, colaborador da UniCarioca 

há 22 anos, afirma que a Sipat é válida 

para desenvolver qualidade de vida 

dentro da instituição e trazer segurança 

para os alunos. Os funcionários 

receberam orientações, tiraram dúvidas e 

participaram de atividades, como jogos, 

dinâmicas, palestras e exercícios.

TEXTO: Alexandre Mattos

TEXTO: Ana Santos

Funcionários da UniCarioca participam da 1ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Novo Tempo Carioca é um jornal laboratorial 
e acadêmico desenvolvido por alunos em 

cumprimento à proposta do projeto 
pedagógico dos cursos de graduação em 
Jornalismo e Publicidade da UniCarioca.

Lucas Muniz (esquerda) e Rômulo Inácio, na formatura do primeiro semestre
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VideoDicas Carioca

Professor de MBA 
é premiado

A fim de contribuir para o aprendizado dos 
alunos nas diversas disciplinas, a UniCarioca 
mantém o projeto Videodica Carioca. 
Coordenado pela professora Marcia Aguiar, 
videodicas consistem em pequenos vídeos 
com os tópicos das disciplinas dos cursos da 
UniCarioca. São vídeos, em média, de cinco 
minutos com o professor apresentando uma 
dica sobre o conteúdo: “Tem como função ser 
mais um canal de informação e, consequente-
mente, estudo para os nossos alunos”.   

Para a Unicarioca, o formato estimula diversos 
tipos de inteligência, por isso valoriza as 
tecnologias como um recurso imprescindível 
para potencializar a aprendizagem. As 
videodicas podem ser encontradas no canal da 
UniCarioca no Youtube – TV UniCarioca, 
com link no 28Horas e nas redes sociais. 

carioquices

TEXTO: Nathalia Oliveira

TEXTO: AJ Chaves

Página 5 Página 2Página 5 Página 2

Conheça o laboratório de Engenharia de Produção Bienal do Livro 2013 faz sucesso com o público jovem

Página 4Otávio Guedes, do Extra, Diego Agostinho, aluno  Talento Carioca, e o professor Celso Niskier, reitorRenato Siqueira, consultor de Marketing 
Digital  da agência Tri i  e um dos 
professores de MBA da UniCarioca, 
ganhou em setembro seu primeiro prêmio 
internacional na área: a medalha de prata 
no PromaxBDA LatinoAmerica de 2013, 
com o Planejamento de Marketing Digital 
do Documentário "De volta", para o Canal 
Futura. O vídeo está disponível no 
Youtube.

No MBA Mídias Sociais, Renato é 
responsável pela disciplina "Análise de 
perfil do e-consumidor, gerenciamento de 
crise na Web e direito digital". A 
UniCarioca oferece outros oito cursos de 
pós-graduação. As próximas turmas terão 
início em outubro.

Bicicletário UniCarioca

A UniCarioca lançou recentemente seu 
bicicletário. Com isso os alunos poderão 
usar suas bicicletas para chegar à unidade 
Rio Comprido, evitando a utilização de 
veículos, o que contribui para a melhoria do 
trânsito e redução dos gases poluentes. 
Com toda praticidade, o local permite que o 
a luno estacione sua bic ic leta com 
segurança, além de contribuir para a 
qualidade de vida no nosso planeta.

O bicicletário faz parte do EcoCarioca, um 
projeto que visa ao desenvolvimento e 
proteção ambiental. Sustentabilidade é uma 
característica que a instituição assume em 
manter a continuidade da vida no planeta. 
Há a lgum tempo a  UniCar ioca  já 
disponibiliza lixeiras para coleta seletivas - 
papel, plástico metal e vidro.   

TEXTO: Hugo Noronha

 No dia 19 de agosto aconteceu no 
aud i tór io  Arcy  Magno,  no Rio 
Comprido, a premiação do Simulado 
Carioca, que destaca os primeiros 

Professora Sueni entrega o prêmio 
para o aluno Cleiton Araújo de Paulo

TEXTO: Pedro Amaral
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colocados de cada curso da instituição. 
Foram ao todo 11 formandos premiados 
c o m  v a l e - c o m p r a s  d o  s i t e 
Americanas.com, no valor de R$ 300,00 
cada. Houve ainda o sorteio de um tablet 
para os alunos participantes. 

 Essa foi a segunda edição do simulado, 
que acontece sempre no primeiro 
semestre do ano. “O objetivo é permitir 
ao aluno concluinte de cada curso uma 
auto-avaliação dos seus conhecimentos e 
também alimentar as coordenações de 
curso com informações acerca do 
aprendizado dos alunos. A partir dos 
resultados as coordenações traçam 
estratégias para melhoria contínua da 
qualidade de cada curso”, declarou o 
diretor acadêmico da Unicarioca, 
Maximiliano Damas.

Aluno ganha tablet no Simulado

Novo site institucional

 O novo site da UniCarioca, que estreou 
neste segundo semestre de 2013,  tem um 
visual mais moderno que o anterior. A criação 
coube à área de Marketing, que contou com a 
ajuda da área de TI da instituição.

 O site antigo era feito com a plataforma 
WordPress, por isso tinha algumas limitações,  
então decidiu-se criar um site no estilo de um 
portal (feito com a plataforma Drupal), com 
mais recursos e navegação mais fácil e 
amigável. Além disso, privilegia as notícias da 
inst i tuição,  destacando as principais 
campanhas e usando cartoons para identificar 
os cursos oferecidos pela  UniCarioca. 

TEXTO: Amanda Monte
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