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MENSAGEM DO REITOR
É com muito orgulho que apresentamos à 
comunidade do Rio de Janeiro o nosso Relatório 
Social 2015, reunindo os principais projetos 
sociais realizados pela UniCarioca.

Envolvendo alunos, professores e funcionários, 
através destes projetos realizamos nossa missão 
de formar cidadãos éticos e competentes, 
contribuindo para a melhoria da Educação 
e para o desenvolvimento sustentável da 
sociedade carioca e brasileira, sempre de 
acordo com os princípios da inclusão social, da 
responsabilidade socioambiental e da gestão 
democrática e participativa, que norteiam as 
ações da UniCarioca. Acreditamos que não 
existe Educação sem Inclusão.

O Brasil precisa de jovens participativos e de 
instituições engajadas na promoção social, para 
enfrentar os grandes desafios que enfrentamos. 
Todos devem dar sua contribuição, para que o 
êxito da nossa sociedade seja um êxito solidário, 
nunca solitário. Aqui, na UniCarioca, fazemos 
a nossa parte nessa luta por um Brasil melhor, 
mais justo e mais digno para todos os brasileiros.

Uma palavra sintetiza nosso sentimento: 
Gratidão.

Que continuemos a trilhar essa jornada 
participativa, com a motivação e o empenho 
necessários para que os desafios sejam 
superados, e que juntos possamos seguir 
construindo uma sociedade cada vez mais 
inclusiva, são os meus votos.

Muito obrigado.

Prof. Celso Niskier
Reitor

Não existe 
Educação 
sem Inclusão.

‘‘ ‘‘



MISSÃO, VISÃO 
E VALORES
MISSÃO
Formar profissionais éticos e competentes para o mercado de 
trabalho, oferecendo serviços educacionais acessíveis e de qualidade, 
valorizando a empregabilidade dos egressos e contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade carioca e do país. 

VISÃO
Ser um Centro Universitário de referência na Educação Superior, com 
foco na formação do aluno, funcionando com profissionais qualificados, 
infraestrutura adequada e modelos pedagógicos críticos e ativos, 
contribuindo para a melhoria da Educação e para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade carioca e do País. 

VALORES
Ética, Competência, Inclusão social, Qualidade, Responsabilidade 
Socioambiental, Educação transformadora, Gestão democrática e 
participativa.



PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS 
E FILOSÓFICOS

Princípio 1
Todo indivíduo é único em seu potencial de aprender.

Princípio 2 
A aprendizagem deve ocorrer em ambientes de aprendizagem que 
sejam ricos, motivadores e desafiadores.

Princípio 3
O professor deve atuar como o principal agente facilitador da 
aprendizagem.

Princípio 4
O aluno deve participar ativamente do processo de aprendizagem, 
assumindo e dirigindo a própria transformação.

Princípio 5
A aprendizagem está centrada na aquisição de competências e deve 
propiciar o desenvolvimento integral do aluno.



PROJETOS 
SOCIAIS
REALIZADOS



PROUNI
É o programa do Ministério da Educação que 
concede bolsas de estudo integrais e parciais 
de 50% em instituições privadas de educação 
superior, em cursos de graduação e sequenciais 
de formação específica, a estudantes brasileiros 
sem diploma de nível superior.



PROUNI 

TOTAL DE NOVAS VAGAS POR SEMESTRE
• 2015.1: 668 vagas
• 2015.2: 635 vagas

Ao final de 2015 possuíamos 2831 alunos Prouni com bolsas integrais ativas.



EDUCARIOCA
EduCarioca é um Programa de Incentivo 
ao Estudo da UniCarioca que visa fomentar 
a educação com responsabilidade social, 
oferecendo bolsas de estudo, válidas durante 
todo o curso, para aqueles que possuem renda 
familiar per capita de até 3 (três) salários 
mínimos, nacional.  



EDUCARIOCA

• EduCarioca: 3.366 bolsas 



CONSCIENTIZA 
CARIOCA 
Programa da teia interdisciplinar, realizado 
como atividade prática supervisionada das 
disciplinas dos cursos de graduação.



CONSCIENTIZA CARIOCA 

2015.1

• 1445 participantes (entre alunos, familiares e amigos dos alunos x 

3 horas de participação) = 4.335 horas dedicadas à conscientização 

do carioca;

• 5 disciplinas envolvidas: Ética e Responsabilidade Social, 

Pesquisa de Mercado, Introdução ao Marketing, Gestão de Serviços 

e Planejamento Estratégico de Comunicação;

• 5 professores envolvidos;

• Participação de 27 alunos de outras IES (PUC, Cândido Mendes, 

UFF, UERJ, UFRJ, UVA etc.);

• 21 palestras simultâneas (temas relacionados ao dia a dia do carioca);

• 15 estandes interativos/informativos trazendo temas diversos, 

como: reciclagem, alimentação e saúde. E ainda dois estandes 
dedicados a arrecadação de alimentos e roupas.

• 12 pesquisas relacionadas a cada palestra; 

• 716 alunos participando da organização do programa (30 horas x 

4 horas semanais x 8 semanas) = 21.480 horas pacs;

• 2 publicações (Portal Evethint e Portal World Eventer).



CONSCIENTIZA CARIOCA 

2015.2

• 1737 participantes (entre alunos, familiares e amigos dos alunos. 

Cada participante ganhou o equivalente a 5 horas ) =  8.685 horas 

dedicadas a conscientização do carioca;

• 5 disciplinas envolvidas: Ética e Responsabilidade Social, 

Pesquisa de Mercado, Introdução ao Marketing, Gestão de Serviços 

e Planejamento Estratégico de Comunicação; 

• 8 professores envolvidos; 

• Participação de 73 alunos de outras IES (Estácio, UVA, UERJ, 

Celso Lisboa, Unirio, FGV, Facha, Cândido Mendes, UFF);

• 59 palestras simultâneas (temas relacionados ao dia a dia do 

carioca);

• 42 estandes interativos/informativos trazendo temas diversos, 

como: reciclagem, alimentação, saúde e alcoolismo. Destes, três 

tiveram como proposta arrecadação de alimentos, roupas e água;

• 19 pesquisas de temáticas sociais  (Legalização do aborto, 

Redução da maioridade penal, Mulher no mercado de trabalho, 

Legalização do uso da maconha, O governo Dilma, etc); 

• 2 publicações (Portal Heyevent e Portal Allevents.in).



CONSULTORIA 
IMPOSTO DE RENDA

A UniCarioca, através do seu curso de Ciências 
Contábeis, presta serviço gratuito de ajuda a 
contribuintes que têm dúvidas sobre como preencher a 
declaração do Imposto de Renda.

O atendimento é feito por alunos selecionados do 
curso de Ciências Contábeis, que tiveram aulas sobre 
imposto de renda e treinamento para usar o programa 
da Receita Federal, e conta ainda com a supervisão do 
coordenador do curso, Professor Sergio Vidal.



CONSULTORIA 
IMPOSTO DE RENDA

• Data de atendimento: Entre 26 de março e 30 de abril 
• Alunos participantes: 10 alunos
• Número de atendimentos: 15 atendimentos por aluno = 150 atendimentos



DOAÇÃO DE SANGUE
O evento contou com a parceria do grupo de 
Produção de Eventos da Unidade Rio Comprido e 
fez parte da disciplina Organização de Eventos, do 
professor Antônio José Chaves.



DOAÇÃO DE SANGUE

Nome da campanha: Pela Vida

Data: 25 de maio de 2015

Local: Unidade Rio Comprido

• Mais de 100 alunos, professores e funcionários passaram pelo local. 

• 90 doadores foram cadastrados pelo Hemorio no dia da ação.

• 61 pessoas fizeram a doação de sangue.

• De 29 doadores impedidos naquela data (por problemas de saúde 

ou outras questões, como tatuagens recentes), 25 afirmaram ter 
interesse de doar em uma próxima oportunidade.

• As doações obtidas foram distribuídas por hospitais da cidade 

do Rio de Janeiro - considerando que cada doação pode salvar até 

4 vidas, as coletas feitas na UniCarioca poderiam potencialmente 

beneficiar até 244 pessoas.



LABORATÓRIO
DE PESQUISAS
O Laboratório de Pesquisas da UniCarioca é um serviço 
criado para entender e analisar o pensamento do 
carioca sobre temas do cotidiano, levando em conta 
diferentes segmentos (zonas geográficas, gêneros, faixa 
etária, formação, etc.). As pesquisas são usadas para 
ilustrar, confirmar ou corroborar matérias veiculadas nas 
principais mídias do país. 



LABORATÓRIO DE PESQUISAS

• Pesquisas realizadas em 2015: 13 pesquisas
• Alunos participantes: 228 alunos
• Total de Respondentes: 12.518 respondentes 
• Divulgação: Jornal O Dia, Jornal Globo, Rádio Globo, Jornal Extra, 

Rádio Tupi, TV Band News, TV Record e Band News.



MANHÃ CARIOQUINHA
A iniciativa tem como objetivo gerar um espírito de 
confraternização entre professores, alunos, famílias e 
comunidade. Realizado pelo curso de Pedagogia, na 
Unidade Rio Comprido, o Manhã Carioquinha se espalha 
em diversos ambientes da unidade: Brinquedoteca, 
Auditório Arcy Magno,  Lounge e Sala de Estudos da 
Biblioteca, e conta com Atividades Lúdicas, Oficinas e 
Jogos Educativos, Exposição de Trabalhos e de Livros 
Infantis, Barraquinha de Lanches e Mesa de Guloseimas.



MANHÃ CARIOQUINHA

• Evento realizado em 05 de dezembro de 2015

• Total de alunos participantes: 852 alunos
• Total de professores participantes: 10 professores
• Total de crianças participantes: 40 crianças
• Comitê organizador do evento: 3 alunos
• Monitores infantis: 12 alunos
• Palestrantes: 2 profissionais convidados



MULTA 
SOLIDÁRIA 
O projeto tem a proposta de substituir a multa por atrasos 
na devolução dos livros da Biblioteca por alimentos não 
perecíveis. O objetivo é ajudar Instituições de Caridade.



MULTA SOLIDÁRIA

Alimentos arrecadados: 

• 509 kg de alimentos
Unidades Participantes: 

• Bento Ribeiro, Jacarepaguá, Méier e Rio Comprido

Os alimentos foram doados ao Abrigo de Idosos - Luz de Escol em Nova Iguaçu.

A Biblioteca também doou 600 exemplares de livros antigos e de informática para 

a Instituição Fábrica de Biblioteca – SOS biblioteca, localizada na Maré.

Unidades Participantes: Rio Comprido e Méier.



PROJETO LETRAS, 
NÚMEROS, FÍSICA 
E BITS&BYTES
A UniCarioca investe na oferta de aulas de 
reforço gratuitas de Matemática, Português, 
Física e de Informática para alunos,  aos 
sábados, no período da manhã, mediante a 
realização  dos Cursos de Extensão em Letras, 
em Números, em Física e em Bits e Bytes.
 
Os objetivos do projeto são:
- Revisar conteúdos básicos de Português, 
Matemática, Física e de Informática (linguagem 
de programação e algoritmos).
- Preparação básica para concursos que 
envolvam os conhecimentos acima.



PROJETO LETRAS, NÚMEROS, 
FÍSICA E BITS&BYTES

DURAÇÃO DOS CURSOS
• 8 sábados (equivalente a um total de 20 horas de aula por curso).

PARTICIPANTES
• Edição 2015.1: 383 alunos.
• Edição 2015.2: 540 alunos.



UNICARREIRA
A Feira de Carreiras da UniCarioca – UniCarreira tem 
como objetivo aproximar alunos e comunidade acadêmica 
às mais diversas experiências, tendências e novidades do 
mundo corporativo. Para isso, são realizadas palestras, 
debates e workshops. 



UNICARREIRA

DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO
12 a 14 de maio de 2015

PÚBLICO DO EVENTO
• Rio Comprido: 1430 pessoas
• Méier: 1214 pessoas
• Jacarepaguá: 463 pessoas
• Bento Ribeiro: 481 pessoas
• Total de público do evento: 3588 pessoas

ALUNOS PARTICIPANTES (STAFF) 
• Rio Comprido: 31 alunos
• Méier: 39 alunos
• Jacarepaguá: 7 alunos
• Bento Ribeiro: 8 alunos
• Total de alunos participantes: 85 alunos

PALESTRANTES E CONVIDADOS
• Total de palestrantes: 

     31 palestrantes convidados



PROJETOS 
SOCIAIS
REALIZADOS
PELO NASA



OBJETIVOS DO NASA
Um núcleo criado para reconhecer, dar visibilidade e destacar as iniciativas 
e participação de nossos alunos e docentes, em programas de ação 
socioambiental, de forma voluntária e, assim, cumprir uma das mais importantes 
missão da educação: a formação de pessoas capazes de se engajar e doar o 
melhor da sua mente e de seu coração para construir um mundo mais humano.

NASA - O QUE A UNICARIOCA ESPERA COM ESTE PROGRAMA?
• Contribuir para a formação cidadã de seus alunos e docentes, estimulando-os a 
buscar transformações e empreender projetos que possam dar esperanças para 
uma mudança de vida nas comunidades onde vivem.

• Criar diferencial no currículo de seus alunos, visto que empresas no Brasil 
começam a levar em conta a dedicação social em seus processos seletivos. Os 
selecionadores acreditam que pessoas engajadas socialmente desenvolvem 
competências como liderança, espírito de equipe, espírito colaborativo, iniciativa, 
tomada de decisão e, por isso, são diferenciadas.

• Entregar para a sociedade profissionais éticos e  responsáveis de seu papel no 
mundo dos negócios.



CASA BRANCA
Projeto que visa à orientação de jovens para 
empregabilidade e de empreendedores para 
negócio.



CASA BRANCA
• 25 alunos participantes do projeto;

• 5 horas de treinamento para alunos que conduziram as 

oficinas (5 x 25 = 125 horas de treinamento);

• 6 oficinas oferecidas: 2 para empregabilidade 

(elaboração de currículos e participação em entrevistas) 

e 4 para negócios (criatividade, empreendedorismo, 

marketing e gestão);

• Participação direta do Núcleo de Orientação a Carreira 

no treinamento e nas oficinas;

• 8 horas de participação nas oficinas (8 horas X 25 

alunos = 200 horas Pacs à orientação de jovens e 

empreendedores);

• 2 publicações (Portal do RIO+SOCIAL + Portal da 

Prefeitura do Rio de Janeiro);

• Mais de 100 jovens atendidos nas oficinas de carreira;

• 26 empreendedores nas oficinas de negócio.



CONTADORES 
DE HISTÓRIA
Projeto que tem por objetivo estimular 
o hábito de leitura das crianças das 
comunidades pacificadas e, assim, ajudar a 
construir novos horizontes para este público.



CONTADORES DE HISTÓRIA

• 550 alunos participaram do processo seletivo;

• 50 alunos de diferentes cursos e unidades foram selecionados;

• 6 equipes foram criadas e organizadas para visitarem 

5 comunidades por sábado (durante três sábados);

• 8 horas de treinamento para alunos que participaram da 

contação de histórias nas comunidades (8 horas X 50 alunos = 

400 horas de preparação);

• 5 alunos lideraram o projeto desde a produção do edital até sua 

execução (70 horas X 5 alunos = 350 horas dedicadas);

• 13 comunidades atendidas com o projeto; 

• 3 sábados de duração, sendo 3 a 5 comunidades por sábado 

(40 alunos X 6 horas = 240 horas x 3 sábados = 720 horas pacs 

(dedicadas às crianças nas comunidades);

• 19 publicações na mídia (Jornal do Brasil, Meia Hora, Extra, O 

Dia, Portal Da Prefeitura etc.) e 1 vídeo na TV do Complexo do 

Alemão;

• Mais de 500 crianças atendidas (maioria das crianças, 

normalmente, acompanhadas dos pais o que permite ampliar o 

número de impactados pelo programa para aproximadamente 

700 pessoas).



O CAMINHO DOS LIVROS
UNICARIOCA NA FLUPP

A UniCarioca foi convidada a participar da FLUPP e, 
através do NASA (Núcleo de Ação Socioambiental), 
idealizou e produziu o projeto O Caminho dos Livros. 
O projeto teve como objetivo estimular e dar acesso 
às crianças e demais moradores das comunidades 
atendidas à literatura, atuando como uma ponte entre 
os livros e os moradores da comunidade. 
O projeto foi concebido em 3 FASES.



O CAMINHO DOS LIVROS 

1ª Fase

Arrecadação de LIVROS de diversos gêneros para a produção do 

caminho dos livros (projeto DOE LIVRO, DOE FUTURO): 

• 18.000 livros foram arrecadados em 17 dias de campanha (entre os 

dias 13 e 30 de outubro);

• 2.600 alunos participaram com doações;

• 23 empresas participaram das doações e ganharam certificados de 

Empresa do Bem.

A relevância dessa ação está em seu caráter educacional e cultural, 

pois serve como meio de estimular o prazer pela leitura e ajudar 

no desenvolvimento e na melhoria do conhecimento de crianças e 

adolescentes que vivem nas comunidades pacificadas.



O CAMINHO DOS LIVROS 

2ª Fase

Participação dos alunos na entrega dos livros e construção do 

espaço de acesso à literatura.

• 126 alunos participaram da entrega e da disposição dos livros no 

local, possibilitando o acesso à leitura (2 de novembro).

A relevância dessa ação está no engajamento dos nossos alunos 

em projetos socioambientais, sendo atores principais na construção 

de sonhos e inspirando o futuro de crianças, adolescentes e jovens 

dessas comunidades.



O CAMINHO DOS LIVROS 

3ª Fase

Participação do GRUPO DE CONTADORES DE HISTÓRIAS da UniCarioca no 

incentivo à leitura durante os cinco dias da festa.

 

• 70 alunos participaram do treinamento de formação de contadores;

• 93 alunos participaram dos eventos de contação em espaços comunitários;

• 2.550 crianças participaram dos ambientes de contação em escolas, 

creches e praças da comunidade;

• Contação de histórias pelas ruas e casas das comunidades (450 casas 

visitadas em comemoração aos 450 anos do Rio de janeiro).

 

A relevância dessa ação está no desenvolvimento de competências em 

nossos alunos, assim como, na capacidade de despertar o interesse pela 

leitura e na formação de novos contadores.



EQUIPE UNICARIOCA
Reitor | Celso Niskier

Pró-reitor de Operações | Antonio Alberto Bittencourt

Pró-reitor Acadêmico | Maximiliano Damas

Gerente Comercial | Everardo Melo Junior 

Gerente de Contabilidade | Jorge Bento Gonçalves

Gerente Financeiro | Rubem Cunha 

Gerente de Infraestrutura | Diogo Souza

Gerente Jurídico | Leonardo Mira 

Gerente de Recursos Humanos | Cristina Telles

Gerente de TI | Alexandre Henrique Coelho

Coordenadora de Marketing | Danielle Neiva 

COORDENADORES ACADÊMICOS 

Assuntos Institucionais | Gisele Amaral

Avaliação Educacional | Deyse Benício

Bibliotecas | Rachel Louredo

Coordenação Pedagógica | Lana Silva 

Orientação à Aprendizagem | Vânia Sá Henriques 

Orientação à Carreira | Maura Xerfan 

Pós-Graduação e Extensão | Andréa Aguiar

COORDENADORES DE CURSO

Administração | Profa. Sissiliana Vilchez

Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Prof. Neury Cardoso

Ciências Contábeis | Prof. Sérgio Vidal

Ciência da Computação | Prof. Neury Cardoso

Design | Profa. Fernanda Guimarães 

Direito | Prof. Gustavo Sampaio Telles Ferreira

Engenharia Civil | Prof. Wilson Silva

Engenharia da Computação | Prof. Marcos Ferreira

Engenharia Elétrica | Prof. Marcos Ferreira

Engenharia de Produção | Prof. Wilson Silva

Gestão de Recursos Humanos | Prof. Ricardo Luz

Jornalismo | Prof. Antônio José Chaves

Logística | Profa. Waléria de Medeiros

Marketing | Prof. Jalme Pereira

Pedagogia | Profa. Lana Silva

Publicidade e Propaganda | Prof. Jean Pierre Hashimoto

Redes de Computadores | Prof. André Sobral

GESTORES DE UNIDADE

Bento Ribeiro | Orlando Celso Winkler

Jacarepaguá | Marcel Costa

Méier | Barbara Avellar

Projeto Três Rios | José Moutinho

Rio Comprido | Leandro Marques Nóbrega



CRÉDITOS
MARKETING

Danielle Neiva

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Ana Clara Tavares

FOTOS

Acervo Institucional

Nucom - Núcleo de Comunicação da UniCarioca

Francisco Costa - Flupp

Filipe Marques - Flupp


