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NotícIas carIocas

A
na O

urique

Maior festival de animação da América Latina teve atrações para adultos e crianças

dem acompanhar no site e ver o trabalho que foi 
feito”, disse Cristiano Ayres, monitor da oficina.

Aconteceram também durante o evento os de-
bates do Anima Fórum, com discussões sobre as 
novidades e o futuro no mercado da animação. A 
integração latino-americana reuniu representan-
tes de festivais e produtores de vários países da 
América Latina, objetivando a viabilidade de no-
vas coproduções. Cesar Coelho, um dos diretores 
do festival, falou sobre os debates: “Nós temos 
encontros com os diretores, produtores, artistas 
de renome no meio, reuniões falando sobre o 
negócio da animação e o mercado, tudo isso no 
Anima Fórum”. 

Depois de dez dias de festival e várias horas 
de filmes de animação exibidos, o maior prêmio 
ficou com o curta franco-argentino “Padre”, de 
Santiago “Bou” Grasso, que entra para a lista de 
pré-selecionados para o Oscar 2015. 

texto:  carlos QuINtINo

Na etapa carioca do Anima Mundi 2014, rea-
lizada entre os dias 29 de julho e 3 de agosto na 
Fundição Progresso, o público entrou em con-
tato com sessões de cinema, oficinas gratuitas, 
workshops e eventos promovidos pelos organi-
zadores do evento. Além das animações houve 
muita interação e o público pode fazer sua pró-
pria animação nas oficinas do espaço aberto da 
Fundição Progresso.

Na oficina de massinha, foram apresentados 
pequenos grupos que criam roteiros e persona-
gens, que são modelados e animados na hora 
sobre um cenário de fundo infinito. “A oficina 
de massinha é voltada para crianças a partir de 
oito anos. Geralmente elas fazem histórias curtas, 
bem objetivas, com início, meio e fim. Em segui-
da, a gente edita e filma. Depois elas depois po-

Rio recebe
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eNQuete

Há pouco mais de um ano, milhões de pessoas tomaram as ruas em diversas cidades do Brasil. Inicialmente, as manifestações pediam
a redução das passagens nos transportes públicos, mas depois outros temas – especialmente os relacionados à má qualidade dos 

serviços públicos em geral – ganharam destaque e deixaram patente a indignação com a corrupção política. Às vésperas de mais uma 
eleição (para presidente, senadores, governadores e deputados), a equipe do NTC foi saber com os estudantes da UniCarioca:

As manifestações de junho de 2013
terão algum reflexo nas eleições de 2014?

MAriAnA VieirA, JornALisMo, Méier: “Eu 
não acredito, porque se fosse para ter uma 
mudança já teria acontecido. O povo falou 
e falou e nada foi resolvido até agora. Não é 
apenas gritando e muito menos quebrando 
tudo que vamos resolver as coisas. Na verdade, 
o povo continua votando errado.” (Isabella Monteiro)

HuMberto Luiz, PubLicidAde e ProPAgAndA, rio 
coMPrido: “As manifestações deram uma certa 

pressão nos políticos, contudo é necessário que 
tudo que foi exigido não tenha sido em vão. O 
voto é a maior arma do povo e nada mais justo 
do que conscientizar-se e lutar por mais direitos, 

mais saúde, mais educação e serviços públicos de 
qualidade.” (Alexandre Mattos)

ALbinA ArAúJo, ciênciAs contábeis, rio coMPrido:  
“Terão reflexo, sim. Acredito que os efeitos das 
manifestações de 2013 ainda se refletirão nas 
eleições deste ano, pois o povo está mais 
consciente dos seus direitos, e também mais 
exigente com os políticos e suas propostas 
de governo.” (Alexandre Mattos)

cArLos ALberto PereirA dA siLVA, 
design, rio coMPrido: “Acredito que 
as manifestações de 2014 vão afetar 
diretamente as eleições deste ano devido à 

população ter uma maturidade maior sobre o 
que aconteceu e o que tem acontecido. Não se 

trata de revolta somente, mas sim de se impor perante 
a sociedade.” (Alexandre Mattos)

JoseMAr LiMA, JornALisMo, Méier: “Não, 
pois eu acho que as manifestações foram 
resultado de pequenos grupos radicais 
isolados que contaram com apoio da mídia, 
mas a massa, o povo, não estava nas ruas. 

Se realmente tivesse feito diferença, a Dilma 
não estaria cotada para a reeleição, nem para o 

segundo turno das eleições.” (Isabella Monteiro)

renAto LAndiM, MbA eM MídiAs digitAis, 
rio coMPrido: “As manifestações terão 
pouca influência as eleições. Apesar do cla-
ro recado ao meio político, as consequên-
cias foram tímidas e ralas. Estamos diante 
do mesmo modelo: mesmas caras, mesmo 
discurso, mesmas bandeiras. O recado não foi 
assimilado. Espero outra manifestação diante da 
urna.” (Alexandre Mattos)

cristinA costA, JornALisMo, rio coMPrido:  
As manifestações deixaram muitos eleitores 
mais alertas sobre os problemas em nosso 
país, mas acredito que não irão refletir 
nessas eleições, porque não há muitas 
opções de votos. Isso é um problema, uma 

vez que nenhum político quer assumir com 
compromisso e responsabilidade a política do 

nosso país.” (Alexandre Mattos)

tHiAgo de Jesus, PubLicidAde e ProPAgAndA, rio 
coMPrido: “As eleições se beneficiam da falta de 
memória da população. Antes escutávamos 
que não ia haver Copa nem eleições, hoje 
constatamos que o sistema de corrupções e 
falcatruas vence novamente, e a população 
segue se vendendo por migalhas e deixan-
do seus direitos de lado mais uma vez.” 
(Alexandre Mattos)

G
ab

rie
la

 F
er

re
ri

A
ndressa Carvalho

Joyce Ferreira

Jo
yc

e 
Fe

rr
ei

ra

Is
ab

el
la

 M
on

te
iro

Ja
qu

el
in

e 
Ca

m
po

s
Isabella M

onteiro

Joyce Ferreira



4 A G O STO  |  S E T E M B R O  |  2 0 1 4

destaque

texto: carlos QuINtINo

A UniCarioca apresentou uma excelente co-
locação no ranking do último Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (Enade), alcan-
çando – segundo o MEC – o posto de melhor 

texto: carlos QuINtINo

Tiveram início no dia 15 de setembro as ati-
vidades do Núcleo de Computação Aplicada 
(Nucap), cujo objetivo é desenvolver pesquisas 
científicas e tecnológicas visando utilizar tec-
nologias digitais aplicadas na educação e divul-
gação científica. As atividades realizadas pelo 
Nucap são a produção de material educativo 
(vídeos, jogos, simuladores) para a UniCarioca; 
desenvolvimento de produtos e criação de com-
petências para atender demandas sociais e mer-
cadológicas (cursos de extensão e cursos stricto 
sensu, projetos de extensão e fornecimento de 
produtos) e busca de recursos financeiros (jun-

Informática e Pedagogia
serão avaliados no Enade 2014

Núcleo de Computação Aplicada inicia atividades
de vídeos em 3D educativos para ensino e di-
vulgação científica na área de Ciências para os 
ensinos fundamental e médio.”

Atualmente, dez alunos – divididos entre os 
cursos de Pedagogia, Computação, Análise de 
Sistemas e Design – são contemplados com 
a bolsa do Nucap. Os alunos interessados no 
projeto devem ficar atentos ao processo seletivo 
e a divulgação do próximo edital. No primeiro 
foram oferecidas cinco bolsas do Programa de 
Bolsas de Iniciação Científica do CNPq e no 
segundo processo seletivo mais cinco alunos 
foram agraciados com bolsas oferecidas pelo 
Programa de Bolsas de Iniciação Científica da 
UniCarioca (ver nota na página 8). 

to a órgãos de incentivo à pesquisa) para pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico.

Os alunos contam com uma sala de aproxima-
damente 40 metros quadrados, 10 estações de 
trabalhos (computadores) para estudantes / pes-
quisadores, além de projetor e tela de projeção. 
A linha de pesquisa busca uma integração entre 
tecnologia, educação e motivação.

Segundo a professora Ana Paula Legey, uma das 
responsáveis pelo projeto, “a partir desta linha de 
pesquisa surgem dois projetos Pilotos: desenvolvi-
mento de um Modelo Base de Jogo 3D, de fácil 
configuração e adaptação por qualquer docente, 
para construção de jogos educativos para os en-
sinos fundamental e médio, e desenvolvimento 

centro universitário do Rio de Janeiro e tercei-
ra instituição privada de ensino, entre centros 
universitários e universidades. Em 2014, mais 
uma avaliação do Enade será realizada. Desta 
vez, serão avaliados os cursos de Pedagogia e da 
área de Informática.

Os estudantes dos cursos de Análise de De-
senvolvimento de Sistemas, Ciência da Com-
putação, Rede de Computadores e Pedagogia 
tentarão manter o bom desempenho no exame. 
E tiveram uma boa oportunidade de preparação 
através dos simulados, em que puderam avaliar 
seus conhecimentos.

O coordenador dos cursos de Informática, Neu-
ry Nunes Cardoso, disse que a participação nos 
simulados que aconteceram neste ano foi muito 
importante e com resultados promissores. Ana 
Christina Araújo, professora de Pedagogia, tam-
bém está confiante quanto ao desempenho dos 
alunos do curso no próximo Enade: “Tenho cer-
teza que os bons resultados que foram alcançados 
até aqui serão mantidos ou melhorados.”

O Enade tem por objetivo avaliar o desempenho 
dos alunos dos cursos de graduação em relação aos 
conteúdos programáticos aprendidos, habilidades 
e atualização no cenário nacional e mundial. Além 
disso, também são avaliados o corpo docente, gra-
de curricular e a infraestrutura da instituição de 
ensino. O exame é uma condição indispensável 
para a emissão do histórico escolar, assim como 
para a expedição do diploma, pois é componente 
curricular obrigatório. 
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em pauta

texto: aNa saNtos

Dois novos cursos foram incluídos na grade curri-
cular de pós-graduação da UniCarioca: Design Ins-
trucional, indicado para profissionais que desejam se 
aprimorar no desenvolvimento de conteúdo para o 
ensino a distância, e Projeto e Gerência de Redes de 
Computadores, voltado para o desenvolvimento de 
projetos avançados de sistemas de computadores.

Com uma sólida base teórica e ênfase em simu-
lações das práticas da carreira no dia a dia, a pós-
-graduação da UniCarioca oferece oportunidade 
de preparação, reciclagem e aperfeiçoamento para 
quem deseja ingressar ou se recolocar no mercado 
de trabalho. Além disso, possui alguns diferen-
ciais, como o Serviço de Orientação à Carreira – 
que ajuda a desenvolver um plano de orientação 
individualizada para gerenciamento da carreira – 
e o Banco de Práticas Empresariais, que integra 

Pronatec inicia mais um módulo

Semana de 
Design supera 
expectativas
texto: Joyce FerreIra

A UniCarioca proporcionou aos seus 
alunos uma jornada de conhecimento 
além da sala de aula: a Semana de De-
sign, que aconteceu nos dias 2, 3 e 4 de 
setembro nos turnos da manhã e noite, 
no auditório Arcy Magno, Rio Compri-
do. O evento foi organizado pela coorde-
nadora do curso, Fernanda Cereja, junto 
com a direção do Centro Universitário. 
Palestras sobre branding, videografismo, 
design estratégico e mercado de trabalho 
agradaram bastante aos estudantes. Isa-
bel Werneck, diretora de Comunicação 
do Comitê Rio 450, apresentou durante 
o evento a marca do próximo aniversário 
do Rio de Janeiro.

– Foi um sucesso. Os alunos compare-
ceram em massa e tiveram a oportunida-
de de aprender e trocar conhecimentos, 
além de conhecer bem de perto profis-
sionais com uma ótima bagagem. Espero 
repetir muitas vezes – disse Fernanda.

UniCarioca oferece novos 
cursos de pós-graduação

o conhecimento à prática corporativa, através de 
estudo de casos, publicação de artigos científicos e 
depoimentos de profissionais renomados.

“A educação continuada é uma exigência no 
mercado profissional cada vez mais competitivo. 
Quem deseja liderar e ter destaque em sua área de 
atuação precisa investir em uma pós-graduação”, 
afirma a professora Andrea Aguiar, coordenadora 
dos cursos de pós-graduação da instituição.

Os novos cursos, além de novas turmas dos cur-
sos já existentes – Controladoria e Tributos, Edu-
cação a Distância, Finanças, Gestão de Pequenas 
e Médias Empresas, Marketing, Mídias Sociais, 
Recursos Humanos – serão oferecidos a partir de 
11 de outubro na unidade do Rio Comprido, aos 
sábados, das 8h às 14h10. Os interessados podem 
fazer uma pré-inscrição no site da UniCarioca 
para o agendamento da entrevista em que será fei-
ta a análise curricular. 

texto: NathalIa olIveIra

Teve início no dia 15 de setembro mais um 
módulo do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) na Uni-
Carioca, nas unidades Rio Comprido e Méier 
II. Programação, Técnico de Informática, Téc-
nico de Rede e Computação Gráfica são exem-
plos de cursos oferecidos pela instituição atra-
vés do Pronatec. “Coordenar este projeto na 
UniCarioca está sendo prazeroso e motivador. 

Isso só é possível graças ao crédito que a insti-
tuição deposita no mesmo e o reconhecimento 
da importância do Pronatec para a inserção de 
profissionais bem qualificados no mercado de 
trabalho”, afirma a coordenadora do projeto, 
professora Juliana Serpa. 

Ainda segundo Juliana, dificuldades que os alu-
nos possam encontrar no começo do curso – como 
adequação de horários, disciplinas para realização 
das tarefas e avaliações – não podem levar o aluno à 
desistência: “O diálogo franco e reflexivo ajuda os es-
tudantes a chegarem a seu principal objetivo: a con-
clusão do curso e ascensão no mercado de trabalho.” 

Em paralelo, a faculdade também cresce com o 
programa. “Foi preparada uma estrutura adminis-
trativa e didática específica para os cursos, a fim 
de aprimorar a capacidade e desenvolver as po-
tencialidades dos alunos. Trabalhar com os cursos 
técnicos aproximou a instituição de uma realidade 
crescente que vem acompanhada de um aprendi-
zado constante, além de uma adequação pertinen-
te ao que se pretende com a formação e prepara-
ção dos nossos alunos”, afirma a coordenadora. 
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acoNteceu

Dia do Administrador é comemorado com talk show
Marcos Centurión, administrador do Con-
sulado Geral da França; Rafael Curcino Pi-
nheiro, gerente da Caixa Econômica Federal 
e ex-aluno da UniCarioca; Alberto Marques, 
gerente da Petrobras, e Gláucio Matos, pro-
fessor da UniCarioca. 

Os alunos compareceram em massa e tiveram 
grande participação durante o evento, tirando 
suas dúvidas e obtendo grandes conhecimentos 

texto: Joyce FerreIra

A UniCarioca realizou um talk show no 
auditório Arcy Magno (Rio Comprido) em 
9 de setembro para comemorar o Dia do 
Administrador. O evento foi organizado 
pela coordenadora do curso de Adminis-
tração, Sissiliana Vilchez, e pela direção do 
Centro Universitário. Estiveram presentes 

Encontro reúne estudantes
de cinco cursos no Méier

da área de Administração com os experientes 
profissionais que analisaram o mercado de tra-
balho e deram algumas dicas para os futuros 
profissionais: saber do seu potencial, buscar 
um bom estágio, ser uma referência no mer-
cado e se especializar. Após o bate-papo entre 
os alunos e os profissionais, a direção home-
nageou os administradores presentes com um 
certificado. 

texto: carINa almeIDa

No dia 30 de agosto aconteceu na Unidade 
Méier o primeiro Encontro com Alunos de Ma-
rketing, RH, Administração, Publicidade e Jor-
nalismo. O evento contou com a participação 
de estudantes veteranos e calouros, e nele foram 
realizadas atividades de interação entre os alunos 
com a entrega de brindes, além de apresentação 
dos cursos pelos professores.

Profissionais que atuam no mercado de trabalho 

palestraram e compartilharam com os alunos suas 
experiências no ramo em que atuam no mercado. 
Todos saíram ganhando mais conhecimento em 
suas áreas e ainda foram arrecadados livros infantis 
para doação. Uma parte dos livros será destinada 
a uma comunidade a ser definida, e outra parte ao 
Rio+Social, que está implementando um progra-
ma de leitura também em comunidades.

O evento contou com a participação dos pro-
fessores e coordenadores de curso Jalme Pereira, 
Jean Pierre Hashimoto e Sissiliana Vilchez, além 

da coordenadora do Serviço de Orientação à Car-
reira (SOC), professora Maura Xerfan. O pales-
trante Pedro Amorim, formado em Comunica-
ção Social e com mais de 10 anos de experiência 
em rádio, é o criador e diretor administrativo da 
Estação Indoor e deixou o seguinte recado para 
os alunos: "A principal mensagem é força, foco e 
fé, acreditar no que faz, ter certeza do que quer. É 
só trabalhar muito que você chega e não precisa 
passar por cima de ninguém, tem mercado para 
todo mundo. É só procurar direito”. 
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Muitos alunos compareceram ao encontro, realizado num sábado pela manhã

evento teve arrecadação de livros...

... e bate-papo com coordenadores
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Programa de rádio
é transmitido ao vivo
da biblioteca

Palestra aborda 
atual momento 
da política 
brasileira

texto: Joyce FerreIra

No dia 21 de agosto, a UniCarioca rece-
beu o advogado e presidente licenciado da 
Comissão da Verdade do Rio e da Comis-
são Nacional dos Direitos Humanos da 
OAB, Vadih Damous, para a palestra "Re-
forma política e os direitos humanos", no 
Auditório Arcy Magno, unidade do Rio 
Comprido. O convidado abordou temas 
sobre o atual momento da política brasi-
leira, em mesa que contou também com as 
participações do professor Gustavo Sam-
paio e do presidente da Caixa Assistência 
de Advogados do Estado do Rio de Janei-
ro (Caaerj), Marcelo Oliveira. A abertura 
foi feita pelo reitor da UniCarioca, Celso 
Niskier, e a mediação coube à professora 
Regina Célia.

Na palestra foram debatidos pontos como 
a diminuição de partidos políticos, que 
hoje são mais de 35; o que é preciso fazer 
para que as pessoas voltem a se interessar 
por política; e a proibição de participação 
de empresas no financiamento de campa-
nhas eleitorais.

 Também foi discutida a criação de uma 
Assembleia Nacional Constituinte só para a 
reforma política, valorizando o sistema elei-
toral brasileiro e, assim, levando-nos a crer 
que de fato eles possam nos representar. 
Outras informações sobre esses assuntos es-
tão no site da OAB: <www.oabrj.org.br>. 

texto: NathalIa olIveIra

No dia 28 de agosto, a biblioteca Arnaldo Niskier, 
localizada na unidade Rio Comprido, virou “estú-
dio” de uma das emissoras mais famosas do Brasil, 
a Rádio MEC (98,9 FM e 800 AM). Através do 
programa Bate-Papo Ponto Com, que vai ao ar de 
segunda a sexta das 11h05 às 12h, a rádio interagiu 
com os alunos e proporcionou ao estudante a ex-
periência de vivenciar o dia a dia do tão almejado 
mercado de trabalho, além de também experimen-
tar essa experiência da troca com o universitário.  

Além do produtor e apresentador Cadu Freitas, 
fizeram parte do programa Henrique Gonzales, 
diretor do Departamento de Recursos Humanos 
da Rio 2016, e alunos que participaram através 
de perguntas para o entrevistado do dia. Os prin-

cipais assuntos abordados foram as oportunidades 
do mercado de trabalho – incluindo aquelas que a 
Olimpíada e a Paralimpíada Rio 2016 irão trazer 
para o Brasil – e como o estudante pode se preparar 
para entrar neste mercado.  

Segundo Cadu Freitas, a oportunidade de apre-
sentar um programa de rádio ao vivo de um lugar 
acadêmico é uma experiência única e inigualável, 
pois proporciona aos ouvintes e até mesmo aos 
que fazem o programa acontecer um contato dire-
to com outras pessoas, possibilitando maior troca e 
interatividade com o público-alvo. Henrique Gon-
zales também falou sobre a experiência: “Participar 
de um programa como esse e ainda poder ajudar os 
estudantes que querem ter uma carreira de sucesso 
é muito gratificante. Para mim é uma honra poder 
transmitir o que sei para quem está começando”.  
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A iniciativa partiu do serviço de orientação à carreira, coordenado pela professora Maura Xerfan (de pé)

direitos humanos também foram comentados
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carIoQuIces

Iniciação Científica
texto: carlos QuINtINo

Por iniciativa da Direção Acadêmica, a 
UniCarioca abriu em julho inscrições para 
bolsas de pesquisa. Cinco alunos foram con-
templados nesta primeira chamada para bol-
sas de Iniciação Científica: Vanessa de Paula, 
Tiago Lima Rocha, Carlos Eduardo Alves 
Furtado, Rômulo Salvaterra Mencarini e Le-
ônidas Alves. Todos participarão dos projetos 
coordenados pelo Nucap – Núcleo de Com-
putação Aplicada.

Prevenção
de Acidentes
texto: NathalIa olIveIra

A 2ª edição da Semana Interna de Prevenção 
a Acidente de Trabalho (Sipat) contou com a 
presença de palestrantes e oficinas práticas 
sobre como os funcionários podem exercer 
seu trabalho com eficácia, evitando acidentes. 
Organizado por uma comissão formada pelos 
próprios funcionários, a Sipat é finalizada com 
uma eleição que escolhe os próximos compo-
nentes da Cipa, comissão que organiza todas 
as funções da Sipat. “Os funcionários que 
querem participar podem se inscrever e co-
laborar com este importante trabalho”, disse 
Wladimir Mello, membro da Cipa.Simulado 2014

Premiação docente

Nova grade de Design
texto: carlos QuINtINo

A coordenadora do curso de Design, Fernanda 
Cereja, apresentou no auditório Arcy Magno as 
mudanças na grade do curso e explicou os benefí-
cios das mudanças para os alunos. “Mudamos a ma-
triz curricular porque a antiga tinha pouco projeto. 
Quando a gente vai para o mercado de trabalho, é 
legal termos essa visão de projeto em todas as áreas 
possíveis do design. Foram introduzidas também 
disciplinas como Marketing e Gestão, que estavam 
ausentes na antiga grade” – disse a coordenadora.

Laboratórios de Engenharia
texto: Joyce FerreIra

No dia 8 de setembro, foram inaugurados os 
novos Laboratórios de Engenharia da UniCa-
rioca – e para a cerimônia os alunos receberam 
o professor Sergio Neves Monteiro (foto), que 
falou sobre o tema "Energia Sustentável". O 
profissional falou sobre o compromisso com o 
futuro do planeta e em como os jovens podem 
ajudar nesse "futuro incerto", que muito se dá 
pelo aumento da população e pelo consumo 
de bens e de energia cada vez maior. No fim 
da palestra, os laboratórios foram abertos para 
visitação dos alunos. 

texto: carlos QuINtINo

Às vésperas do novo semestre letivo, o reitor 
Celso Niskier e o pró-reitor acadêmico Maxi-
miliano Dantas reuniram o corpo docente da 
instituição (foto) para apresentar uma avalia-
ção do semestre anterior, expectativas para o 
novo semestre e ainda premiar os professores 
com alto rendimento na avaliação institucio-
nal. O processo de votação é executado indivi-
dualmente, sem identificação dos alunos, por 
meio de questionário online preenchido pelos 
estudantes de graduação. Os três professores 
mais bem avaliados foram Manuel Martins, 
Luciana França e Lucia Venina.

texto: Joyce FerreIra

A cerimônia de premiação do Simulado 
2014 foi realizada no Auditório em 22 de 
agosto. Alunos que estão concluindo sua 
graduação neste ano puderam participar do 

Simulado e avaliar seus conhecimentos antes da 
prova do Enade e outros exames ou concursos. 
Os melhores colocados na avaliação foram Ali-
ne Rodrigues Cordeiro (ADM, Bento Ribeiro), 
Irwin Phelipe Silva Gonçalves (ADS, Rio Com-
prido), Luiz Mauricio Maia Junior (Ciências 
Contábeis, Bento Ribeiro), Paula de Sá Fon-
seca (Ciência da Computação, Méier), Jonas 
Lemos de Almeida (Design, Rio Comprido), 
Aline Cristina Lopes da Silva (Gestão de RH, 
Rio Comprido), Fernanda Gomes dos Santos 
(Jornalismo, Méier), Renato Gabriel Araujo Ca-
etano (MKT, Bento Ribeiro), Liana de Oliveira 
(Pedagogia, Méier), Márcio Santos Gomes (Pu-
blicidade, Rio Comprido) e Bruno Henrique 
de Souza (Redes de Computadores, Méier – na 
foto, ao lado do coordenador Neury Cardoso).
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