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JUCILENE LIMA

Entre os dias 16 e 21 
de outubro, o Núcleo 
de Computação Apli-

cada (Nucap) participou da 
Semana Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia 2018, com 
a mostra “Brincando com 
o Sol”, que foi exibida no 
Observatório Nacional e 
no Museu de Astronomia 
e Ciências Afins (Mast), em 
São Cristóvão. A exposição 
visou promover atividades 
interativas de aprendiza-
gem sobre o Sol como fon-
te de luz e energia.

Entre as atividades esta-
vam um vídeo 3D, hologra-
fia, capacete de realidade 
virtual, atividades digitais 
interativas, jogo de tabu-

BRICANDO 
COM O

No mês
das crianças, 
Nucap 
realiza 
mostra
interativa 
para
público de
7 a 10 anos

leiro digital e montagem 
de uma pirâmide holográ-
fica em acetato, todas vol-
tadas para crianças entre 
7 e 10 anos. A iniciativa é 
resultado do trabalho con-
junto desenvolvido pelo 
Nucap e pelo Mestrado em 
Novas Tecnologias na Edu-
cação, além de pesquisado-
res e bolsistas.

Segundo a pós-doutora 
em Divulgação Científica, 
Ana Paula Legey, “a missão 
do projeto foi desenvolver 
materiais educativos utili-
zando novas tecnologias 
digitais, rompendo, assim, 
barreiras pedagógicas”. A 
professora é a coordenado-
ra adjunta do Núcleo de Nu-
cap,  coordenado pelo pro-
fessor Antônio Carlos Mól.

Fotos: Gabriela Carvalho

SOL
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CÂMERA NA MÃO
E BOLA NO PÉ
9ª edição do Cinefoot aproxima cinema e futebol

JÉSSICA MARQUES

Entre os dias 20 de se-

tembro e 1º de outubro, 

o Cinefoot – Festival de 

Cinema de Futebol – invadiu a 

área carioca e a cidade de Ni-

terói. Entre as novidades deste 

ano esteve uma parceira cultural 

com o Núcleo de Estudos Inter-

disciplinares em Comunicação 

da UniCarioca (Neicom) e, já na 

prorrogação do festival, a exi-

bição de dois curtas nos telões 

do estádio do Maracanã, an-

tecedendo o jogo Flamengo X 

Palmeiras no dia 27 de outubro.

De 21 a 24 de setembro, ocor-

reu a tradicional mostra não com-

petitiva de filmes “Geraldinos & 

Arquibaldos”  no CCBB, espaço 

que já havia recebido nos meses 

de junho e julho uma temporada 

pré-festival, com 12 filmes. Os 

debates da mostra especial fo-

ram coordenados pela professora 

Leda Costa, uma das supervisoras 

do Neicom. Pesquisadora do La-

boratório de Estudos em Mídia e 

Esporte (Leme) da Uerj e docente 

do curso de extensão em Jorna-

lismo Esportivo da UniCarioca, 

Leda explicou em entrevista ao 

programa de TV Conexão Uni-

Carioca seu fascínio pelo esporte, 

e agradeceu o convite feito pelo 

diretor do evento, Antônio Leal, 

para mediar as mesas de debates.

No total, o Cinefoot apresen-

tou 40 filmes em seu catálogo, 

a maioria inéditos, exibidos na 

cidade do Rio de Janeiro e ain-

da no Cine Arte UFF, em Niterói. 

Uma das principais atrações do 

evento foi o filme “Mário”, exi-

bido também no Festival de Can-

nes. Ele conta a história de dois 

jogadores, que se apaixonam na 

concentração de futebol de um 

time e tentam vencer as barreiras 

de preconceitos LGBT e homo-

fobia. Em meio ao público esta-

vam os atletas do Beescats, time 

de futebol carioca formado por 

homossexuais, vice-campeão da 

Champions Legay (primeira com-

petição de futebol gay no Brasil), 

campeão da Taça Hornet de Fute-

bol da Diversidade e medalha de 

prata no Gay Games Paris 2018.

D
ivulgação



HAAB SANTOS

A UniCarioca inaugurou, 

no dia 2 de outubro, um 

posto do Centro de Inte-

gração Empresa-Escola (CIEE) na 

unidade Méier V. Desde então, 

os alunos da própria instituição 

podem de forma mais próxima e 

rápida receber orientações quan-

to às oportunidades de estágio, 

manter o cadastro atualizado e 

receber as novidades em primei-

ra mão. Alunos de Ensino Médio 

de instituições localizadas no 

bairro também podem se valer 

do posto para buscar oportuni-

dades de jovem aprendiz.

O CIEE tem parceria com mais 

de 30 mil empresas e mais de 16 

mil instituições de ensino, e seu 

objetivo é exatamente aproxi-

mar estudantes do mercado de 

MAIS PERTO DAS 
OPORTUNIDADES
Nova unidade do CIEE é inaugurada no Méier

trabalho, desenvolvendo habili-

dades práticas que acrescentam 

na formação profissional. A ce-

rimônia de lançamento do novo 

posto contou com a participa-

ção do presidente do Conselho 

de Administração do CIEE-Rio e 

chanceler da UniCarioca, pro-

fessor Arnaldo Niskier, e do rei-

tor Celso Niskier.

O posto recém-inaugurado 

soma-se a outros serviços que 

a UniCarioca disponibiliza a 

seus alunos, como o Núcleo de 

Orientação à Carreira (NOC). 

“Sediar a nova unidade do CIEE 

materializa dois dos principais 

valores da UniCarioca: a em-

pregabilidade e a orientação 

de carreira, sempre aliados ao 

ensino de excelência”, afirmou 

o pró-reitor acadêmico da Uni-

Carioca, professor Max Damas.
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Integrantes do Conselho de Administração do CIEE-Rio,
presidido pelo professor Arnaldo Niskier (à esquerda)

JOÃO MARQUES

Realizada por meio de 

uma plataforma digital, 

a edição 2018 da Uni-

Carreira ofereceu vagas de em-

prego e promoveu a interação 

entre universitários e empresas 

MUITO ALÉM DO AUDITÓRIO
UniCarreira atinge público maior em ambiente virtual

que desejam contratar jovens 

talentos. Simulando um evento 

físico, com estandes e exposito-

res, a plataforma digital 3D res-

ponsiva, além de ter alcance em 

todo o território estadual por ser 

online, possuiu acesso gratuito.

Com todos estes atributos, o 

evento possibilitou a participação 

de um público externo maior. Ao 

todo, foram mais de quatro mil 

visitantes únicos em um ambien-

te totalmente virtual e interativo. 

Quase duas mil pessoas que não 

eram alunas da instituição tam-

bém tiveram a oportunidade de 

participar. A plataforma ficou 

disponível entre os dias 13 e 17 

de agosto, 24 horas por dia.

Além de mais de 1.000 opor-

tunidades de estágio e emprego 

em grandes empresas, como 

Escritório de Advocacia Carlos 

Mafra, White Martins e Lojas 

Americanas, e agências inte-

gradoras, tais como CIEE-Rio, 

Empodera, Mudes, Instituto Ca-

pacitare e Eureca, a UniCarreira 

Virtual permitiu contato com 

diversos profissionais que já 

atuam no mercado e chats com 

outros participantes. 
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destaque

TALENTOS 
RECONHECIDOS
PELO INTERCOM

LUANA OLIVEIRA

Entre os dias 2 e 8 de se-

tembro, foi realizado em 

Joinville (SC) o 41º Con-

gresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação, promovido pela 

Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comuni-

cação (Intercom). A UniCarioca 

marcou presença no evento em 

uma área destinada a apresen-

tações de trabalhos de alunos 

de graduação e recém-gradua-

dos, o Intercom Júnior, cuja ceri-

mônia de premiação aconteceu 

no dia 7.

Os trabalhos produzidos por 

alunos da UniCarioca que foram 

aprovados pelo comitê cientí-

fico do evento foram: o artigo 

“’Efeito corpo’ na construção 

de dialogismos no contexto 

contemporâneo da fotografia 

publicitária", de autoria dos 

alunos Caio Freitas Corrêa e 

Carolline Cardoso dos Santos 

da Silva, ambos da Unidade do 

Méier, sob orientação do profes-

sor Flaviano Quaresma, e “Os 

GIFs como estratégia de busca 

pela experiência multi-líquida 

no contexto contemporâneo 

da fotografia publicitária",  tra-

balho também orientado pelo 

professor Flaviano com os alu-

nos Erich Lima Pinto dos Santos, 

da Unidade do Méier, e Sarah 

Letícia Silva da Silva, Melissa 

Santos Gameleira, Mariana de 

Jesus Alvim da Silva, Matheus 

Francisco de Barros, Lucas Veiga 

Trindade e Andreza de Araújo 

dos Santos, alunos da Unidade 

Rio Comprido. 

Para os alunos essa foi uma 

grande conquista e um momen-

to único. Durante o evento eles 

tiveram a oportunidade de par-

ticipar de workshops nos quais 

puderam aprofundar conheci-

mentos em áreas específicas e 

abrir novos caminhos profissio-

nais. O professor responsável 

descreve como uma experiência 

sem igual ver seus estudantes 

de Fotojornalismo e Fotografia 

Publicitária participando de um 

evento tão importante. “Parti-

cipar do Intercom é sempre en-

riquecedor porque neste even-

to entramos em contato com 

pesquisas, estudos e reflexões 

sobre o campo da Comunicação 

realizados por pesquisadores do 

Brasil, de outros países latinos 

e de outras partes do mundo, 

como Portugal”, conta Flaviano. 

O aluno Erich Lima relata que 

o sentimento é de gratidão por 

ter tido a oportunidade de fazer 

parte do projeto. “Sair da bolha 

e ter a oportunidade de conhe-

cer os integradores das áreas de 

comunicação de todo Brasil em 

um evento como esse foi mara-

vilhoso, ainda mais trazendo um 

tema tão presente no meu dia a 

dia: desigualdade, gêneros e co-

municação. Amei ter essa expe-

riência e agradeço ao professor 

Flaviano por acreditar na gente!”

PROFESSORES TAMBÉM 
MARCAM PRESENÇA
Além de orientar trabalhos de 

alunos, o professor Flaviano 

Quaresma participou do Inter-

com Júnior como debatedor, na 

sessão que tratou do tema “Jor-

nalismo e imagens técnicas”, 

no dia 6 de setembro. Na mes-

ma data, as professoras Raquel 

Lobão e Luciana Roxo foram, 

respectivamente, coordenadora 

e debatedora da sessão sobre 

“Jornalismo e política”. A pro-

fessora Patrícia D’Abreu – que 

coordenou as discussões temá-

ticas do Intercom Júnior sobre 

Jornalismo – coordenou no 

mesmo evento três sessões, que 

trataram dos temas “Jornalismo 

e história”, “Jornalismo e ques-

tões de gênero” e “Jornalismo e 

ambiente digital”, além de par-

ticipar do lançamento da revista 

Iniciacom no dia 6, e do Fórum 

de Coordenadores do Intercom 

Júnior, no dia 8.

Para o professor AJ Chaves, 

coordenador do Curso de Jor-

nalismo da UniCarioca e que 

tem no currículo a coordena-

ção geral do 22º Congresso da 

Intercom e a orientação do tra-

balho que obteve o 1º lugar na 

Exposição da Pesquisa Experi-

mental em Comunicação (Expo-

com), categoria Site Jornalístico 

(2001), é motivo de muito orgu-

lho ver a UniCarioca bem repre-

sentada no Congresso: “Conhe-

ço bem a importância que este 

evento tem para os estudantes 

e professores que dele partici-

pam. Por isso, faço votos que 

nossa instituição esteja cada 

vez mais presente nos próximos 

congressos”.

Alunos e professores da Uni participam do maior
congresso de Comunicação do país

“CONHEÇO BEM A 

IMPORTÂNCIA QUE 

ESTE EVENTO TEM 

PARA OS ESTUDANTES 

E PROFESSORES QUE 

DELE PARTICIPAM. 

POR ISSO, FAÇO 

VOTOS QUE NOSSA 

INSTITUIÇÃO 

ESTEJA CADA VEZ 

MAIS PRESENTE 

NOS PRÓXIMOS 

CONGRESSOS”.

AJ CHAVES,
COORDENADOR DO
CURSO DE JORNALISMO

Fotos: M
arina A

rêa
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EDUARDO LAVINAS

Nos dias 9, 10 e 11 
de outubro, nos 
turnos da manhã 

e noite, foi realizada a 
primeira edição da Se-
mana de Comunicação, 
tendo como palestrantes 
os próprios professores, 
que compartilharam com 

SEMANA DE 
COMUNICAÇÃO

os alunos suas trajetórias 
profissionais, além de dar 
dicas e tirar dúvidas.

O evento foi promovido 
pelos cursos de Jornalismo, 
de Publicidade e de Design 
– como este último só é ofe-
recido no Rio Comprido, 
nesta unidade cada pales-
tra contou com três profes-
sores, um de cada curso. Na 

unidade Méier, foram dois 
professores (um de Jorna-
lismo, um de Publicidade) 
em cada palestra. Cerca de 
metade do corpo docente 
destes três cursos palestrou 
em algum momento.

O professor Jean Pierre 
Hashimoto, coordenador 
do Curso de Publicidade 
e Propaganda, acredita 

que o evento cumpriu seu 
objetivo e ajudou a apro-
ximar, ainda mais, docen-
tes e discentes. Com boa 
recepção por parte dos 
alunos, a Semana de Co-
municação pode garantir 
edições futuras, ocupan-
do permanentemente o 
calendário anual de even-
tos da UniCarioca.

Evento visa 
promover o 
debate sobre 
vários temas
da área
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ORGULHO DE UMA 
NAÇÃO Professores brasileiros ganham mundial de 

educação e reconhecimento internacional
KARINA MEIRELLES

O professor doutor 

da UniCarioca An-

dré Luis dos Santos 

Menezes foi um dos gran-

des vencedores da edição 

de 2018 do Campeonato 

Mundial de Pesquisas Edu-

cacionais, promovido pelo 

International Agency for 

Standards and Ratings. Entre 

5956 nominações, enviadas de 

66 países, a tese de André, redi-

gida em parceria com o doutor 

Paulo Jose Menegasso (PUC-

-RS), sobre educação para defi-

cientes visuais, ganhou como a 

melhor do ano.

De acordo com André, a 

tese, intitulada “Conceitos 

e significados em Química e 

Matemática construídos por 

estudantes com deficiência 

visual”, fala sobre o desenvol-

vimento do pensamento geo-

métrico de estudantes cegos 

por meio de jogos, utilizando 

tecnologias e metodologias es-

pecificas, com auxílio de pro-

fessores treinados na prática 

pedagógica para alunos com 

deficiência visual. Os autores 

analisam o comportamento do 

grupo de estudantes com de-

ficiência visual e a construção 

de significados em Matemática 

e Química durante aulas expe-

rimentais, baseados na Teoria 

do Campo Semântico.

Os doutores André Menezes 

e Paulo Menegasso são bolsis-

tas da Diretoria de Educação 

da Agência Internacional de Pa-

drões e Classificação (IASR, 

na sigla em inglês). O site 

USA News Corp afirma que 

os campeões mundiais são 

“o orgulho do Brasil”. O 

site do IASR reconhece que 

os professores premiados 

estão “entre os 500 espe-

cialistas mais influentes do 

mundo em educação para o 

ano de 2018 na Terra”.

em pauta



carioquices

CICLO DE
PALESTRAS CRA

No mês de setembro, a UniCarioca realizou mais uma edição 

do Ciclo de Palestras, em parceria com o Conselho Regional 

de Administração (CRA-RJ). Raphael Monteiro, chefe da Assesso-

ria de Relações Acadêmicas do CRA-RJ, ministrou as palestras. Nas 

unidades Rio Comprido (dia 3) e Méier (dias 5 e 19), o tema foi “A 

importância do profissional de Administração no mercado de traba-

lho”, tendo como público-alvo alunos que recentemente iniciaram 

o curso de Administração. Já na unidade Bento Ribeiro, a palestra 

– realizada no dia 13 e voltada aos alunos do 7º e 8º períodos – teve 

como tema “Perspectivas do mercado de trabalho para o adminis-

trador”. (TIAGO PARANHO VELOSO)

MARATONA DE
PROGRAMAÇÃO

TORNEIO
DE DANÇA

O evento Just Dance Tijuca, criado por alunos 
da unidade Méier da UniCarioca sob super-

visão da professora Luciane Conrado, foi realiza-
do em 20 de outubro, às 19h, no Space Storm 
Geek Bar. Apresentado pelo Youtuber Douglas 
Felix, contou com palestra sobre o estilo de vida 
e-sport. O torneio, que objetivou alegrar a noite 
com muita dança, comida e diversão, ainda con-
tou com diversos desafios e premiações. (KAREN 
MIRANDA)

No dia 5 de julho, uma equipe de alunos dos cursos de Infor-

mática da UniCarioca participou da Maratona de Programação 

Interna no Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), em Pe-

trópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Segundo o coordenador 

da área de Informática, André Sobral, a experiência dessa competi-

ção foi muito boa, e permitiu avaliar o desempenho da equipe para 

a próxima Maratona de Programação, promovida pela Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC). (THUANE DANTAS)
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NOTA DA REDAÇÃO: ao contrário do que afirmou a edição 51 do 

NTC (SET/OUT de 2018), o aluno Diego Maia ainda está concluindo 

o Curso de Pedagogia. Pedimos desculpas pelo erro, agora corrigido.
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PALESTRA E
LANÇAMENTO

O professor Antônio José (AJ) Chaves, coordenador do Curso de 

Jornalismo e da Especialização em Mídias Sociais da UniCario-

ca, ministrou palestra no dia 31 de outubro na Faculdade de Letras 

da UFRJ sobre o tema “Divulgação científica e publicação de alunos 

de graduação”. Na ocasião, foi lançado o livro “Tempo de escrita 

II – As muitas imagens do Brasil na literatura”, organizado pela pro-

fessora Luciana Nascimento, responsável pelo convite ao professor 

AJ, que já possui seis livros lançados e deve lançar outros dois em 

2019. (JUCILENE LIMA)

ENTRETER E HUMANIZAR

Na noite de 18 de outubro, na unidade Méier, Renata Vianna 

– coordenadora de parceiras do Rock in Rio – ministrou pa-

lestra com o tema “Humanismo e entretenimento: você é o futuro 

que deseja!”. Renata partilhou com os alunos sua experiência em 

gestão de projeto de ativação de marca e comunicação, e ainda 

na coordenação de grandes eventos e projetos, como Rock in Rio, 

McDonald’s Olympics Kids Program, Copa das Confederações Fifa 

2013 e Copa do Mundo Fifa 2014, além do trabalho voluntário na 

ONG Soka Gakkai, com foco no desenvolvimento de uma socieda-

de mais igualitária e sustentável. (AJ CHAVES)

PROFESSORA
LANÇA
LIVRO

Ocorreu no Circo Voador, na noite de 

2 de outubro, a noite de autógrafos 

do livro “#Ocupa: uma experiência educa-

tiva”, escrito pela jornalista, doutora em 

Educação pela Uerj e professora da Uni-

Carioca Sarah Nery. O livro – fruto da tese 

de mesmo nome, escrita em 2015 – foi 

lançado pelo Núcleo de Estudos e Filosofia e Infância (Nefi Edições), 

e aborda as experiências de ocupação em um acampamento na 

cidade de Niterói, no final de 2011. O lançamento fez parte da 

programação do 9º Colóquio Internacional de Filosofia e Educação. 
(JÉSSICA MARQUES)
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SOFRÊNCIA
UNIVERSITÁRIA

Alunos da disciplina Planejamento e Produção de Eventos, 

orientados pela professora Luciane Conrado (nas fotos, 

de preto), realizaram no dia 14 de outubro, no Mano’s Bar e 

Petiscaria (Campo Grande), o Sofrência Universitária, evento 

com muita música sertaneja a cargo de Lãh Costa, que tocou 

e cantou hits conhecidos e canções de própria autoria – nos 

intervalos, a animação ficou por conta do Lekke Deejay. O 

diferencial desta festa foi a liberação de fotos em tempo real: 

fotógrafos davam um link para o público acessar e pegar suas 

fotografias logo após serem tiradas. (MILLENA CARDOSO)

carioquices
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enquete
Apesar de adotado a cada ano desde 1985, o horário 

de verão está longe de ser unanimidade. Adiantar os 

relógios em uma hora traz benefícios para o comércio 

varejista, e permite a realização de atividades que 

exploram a luz do sol após a jornada de trabalho. Para 

quem acorda muito cedo, porém, significa uma hora a 

mais de escuridão, coincidindo com o deslocamento para 

o trabalho ou estudos. A motivação inicial para a doção 

do horário especial também é questionada, visto que a 

redução do uso de energia neste período tem sido cada 

vez menor. Perguntamos aos nossos leitores:

LUCIANE DE REZENDE, PROFESSORA: “Amo o 

horário de verão! Entendo que hoje não tenha a 

mesma eficiência que tinha no passado, porque 

atualmente os dias estão mais quentes e usamos 

mais o ar-condicionado. Eu adoro porque ao sair 

de manhã ainda está escuro e dá pra ver o nascer 

do sol, e quando chego em casa tenho a sensação 

de que não está tão tarde”. (Thamyres Galdino)

JUAN DE CARVALHO, ALUNO DE ENGENHARIA, RIO 

COMPRIDO: “Como o homem moderno utiliza mais horas 

para conciliar trabalho, família, lazer e outras atividades, 

o horário de verão acaba trazendo a sensação que o dia 

passou mais rápido. A conscientização do uso

de energia iria trazer mais benefícios que o horário de 

verão atual”. (Jucilene Lima)

MELISSA ANDRADE, ALUNA DE JORNALISMO, 

UNIDADE MÉIER: “Não sou fã do horário de verão, 

como também acho que não cumpre mais o 

propósito de economizar energia. Só continua 

porque os brasileiros se acostumaram com o 

horário e anseiam por ele”. (Thamyres Galdino)

ANDRÉ SOBRAL, PROFESSOR: “Eu não sou favorável. O 

horário de verão gera um incômodo de ter de se 

acostumar ao novo horário, além de ter de ajustar 

todos os relógios. Acaba sendo mais um dos sacrifícios 

que a população deve fazer e mesmo assim não somos 

beneficiados por isso, como é possível constatar através dos 

aumentos constantes nas contas de luz”. (Jucilene Lima)

LUCIENE RIBEIRO, FUNCIONÁRIA ADMINISTRATIVA, 

RIO COMPRIDO: “Há quem goste, mas na minha 

opinião deixa o trabalhador mais cansado, 

mexe com o psicológico e deixa algumas 

pessoas de mau humor. Até pode ser vantajoso 

para algumas pessoas, pelo fato de chegar em 

casa mais cedo. O horário de verão não deveria 

existir, porque afinal é só ilusão”. (Jucilene Lima)

DIMITRE VIEIRA, FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO, 

MÉIER: “O horário de verão é muito interessante 

porque os dias se tornam mais longos, eu saio de 

casa à noite e quando chego ainda está de dia, 

então dá pra aproveitar ainda mais o dia, por isso eu 

concordo com o horário de verão”. (Thamyres Galdino)

QUAL É A SUA 
OPINIÃO SOBRE
O HORÁRIO DE 
VERÃO?

Jucinele Lim
a

CASSIO MOTA PEDROSO, ALUNO DE PUBLICIDADE, RIO 

COMPRIDO: “Depende. Eu penso que ele ser bom ou ruim 

é totalmente subjetivo, por conta do nosso cotidiano. 

Devido às tardes serem prolongadas, sair arrumado para 

a igreja é desconfortável, por causa do calor. Mas quanto 

mais horas de calor na praia, melhor”. (Jucilene Lima)

JÉSSICA TEIXEIRA, ALUNA DE 

ADMINISTRAÇÃO, UNIDADE MÉIER: “Eu gosto 

muito do horário de verão, dá pra aproveitar 

bastante e fazer mais coisas, nas férias fica 

bem legal também. Acho que o dia fica 

mais produtivo quando é horário de verão”. 

(Thamyres Galdino)
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