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em pauta

UniCarioca apresenta seminário 
durante evento
AJ CHAVES

AA 17ª edição do Rio Info – 

principal evento dedicado 

à Tecnologia da Informa-

ção (TI) realizado anualmente no 

estado do Rio de Janeiro – aconte-

ceu nos dias 16 e 17 de setembro 

no Centro de Convenções SulA-

mérica. Cerca de 3.500 participan-

tes, entre empresários, acadêmi-

cos e profissionais, representando 

mais de mil empresas nacionais e 

internacionais, revezaram-se nas 

52 conferências do evento. O 

Centro Universitário UniCarioca 

marcou presença na tarde do dia 

17, com o seminário “Inovações 

e carreira”, que durante quatro 

horas (das 14h às 18h) debateu 

diversos temas e promoveu trocas 

de experiências e conhecimento.

O professor Marcos Ferreira, 

coordenador de inovação e de 

pós-graduação e extensão da 

UniCarioca, tratou do tema “Ex-

periência disruptiva de educação 

corporativa”, e foi seguido pelo 

professor André Sobral, coorde-

nador-geral de Informática e coor-

denador de pós-graduação em 

Projeto e Gerência de Redes de 

Computadores e Segurança Ci-

UNICARIOCA EM FOCO

bernética, que falou sobre “IoT 

(Internet of Things) & big data: 

inovações com novas oportuni-

dades”.

“Design thinking: como definir 

seu objetivo de carreira através 

dessa metodologia” foi o tema 

da palestra da professora Laura 

Fuks. Já Ana Cristina Lott, coorde-

nadora do Núcleo de Pesquisas e 

coordenadora-adjunta dos cursos 

de Administração, Marketing e 

Logística, falou sobre “Inovação 

como fator de competitividade 

para empresas”. Finalizando a 

participação da UniCarioca no 

seminário, o professor Guilherme 

Neves tratou do tema “Seguran-

ça cibernética para Infraestruturas 

críticas: como sobreviver em um 

mundo em guerra”.

ALEXANDRA MACHADO, 
ANA BEATRIZ RIBEIRO E  
KAROLLAYNE GIL

Foi realizada nos dias 23 e 

24 de setembro o 3º Uni-

Carioca em Foco, encontro 

de fotografia promovido pelo 

professor Altayr Derossi e alunos 

do grupo de Estudos Avançados 

de Fotografia (EAF). O evento 

correu na unidade Méier – a edi-

ção anterior havia acontecido na 

unidade Rio Comprido. Na noite 

de segunda-feira (23), a abertu-

ra do evento coube ao professor 

Jean Pierre Hashimoto, coordena-

EAF realiza o 3o Encontro de Fotografia, no Méier
dor de Publicidade e Design. Em 

seguida, o tema “Cobertura de 

grandes eventos” foi abordado 

por três palestrantes, mediados 

pelo professor José Antonio Ga-

tti. Diego Maranhão, aluno da 

UniCarioca, afirmou ser possível 

“iniciar ainda dentro da faculda-

de uma carreira de fotógrafo e 

viver disso”. Alexandre Loureiro 

contou sua trajetória na fotogra-

fia, ressaltando a importância de 

o fotógrafo mostrar-se no merca-

do de trabalho”. E André Mourão 

além de mostrar suas experiên-

cias, trouxe para os alunos itens 

que marcaram sua história na fo-

tografia, como a Tocha Olímpica 

de 2016, coletes e crachás.

O segundo dia do evento teve 

início na manhã de terça (24). 

Após a abertura feita pelo pro-

fessor AJ Chaves, coordenador 

de Jornalismo e de Design, teve 

início o debate em torno do 

tema “Mulheres na fotografia”, 

mediado pela professora Leda 

Costa. A convidada Mel Esteves, 

fotógrafa, artista plástica e desig-

ner, levou ao UniCarioca em Foco 

suas experiências na fotografia 

fine art, onde descobriu sua iden-

tidade profissional de “fotografia 

de mulheres e para mulheres”. 

A artista também discutiu temas 

como a falta de representação 

do feminino no meio artístico: 

“Ser fotógrafa, artista e mulher 

é ser marginal”, afirmou. Bruna 

Prado, fotojornalista esportiva 

de grandes eventos e freelancer, 

completou: “Reconheci o ma-

chismo na área ao perceber que 

quase não havia mulheres fotó-

grafas num espaço com mais de 

400 profissionais”. Bruna deba-

teu a luta que as mulheres ain-

da vão enfrentar pela igualdade 

e afirmou: “A maior discussão 

ainda é o nosso direito de estar-

mos presentes”.

Encerrando o 3º Encontro de 

Fotografia, na tarde de terça foi 

realizada a oficina “Regulação e 

fluxos comunicacionais no con-

texto da imagem publicitária”, 

que também foi ministrada na 

Intercom 2019, em Belém (PA), 

pelo professor da UniCarioca e 

jornalista Flaviano Quaresma e 

pela professora e publicitária Sa-

mara Brochado, com intensa par-

ticipação dos estudantes. O obje-

tivo foi debater e refletir sobre as 

questões éticas e de democracia 

do ponto de vista coletivo, ana-

lisando algumas peças publicitá-

rias. Comerciais de remédio com 

a participação de cantores, a as-

sociação do sucesso de uma figu-

ra pública a um produto, a falta 

de responsabilidade ambiental e 

o trabalho infantil serviram como 

exemplos da falta de profissiona-

lismo das marcas. Os professores 

RIO INFO 2019 

falaram sobre a representativida-

de ser essencial na publicidade 

hoje em dia, com as demandas 

sociais dos consumidores no Twi-

tter e no Instagram, e como ima-

gens publicitárias modificam-se 

conforme a legislação torna-se 

mais rígida.
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em pauta

SEMANA JURÍDICA
KAROLLAYNE GIL

A conteceu entre os dias 

1 e 3 de outubro a 4ª 

Semana Jurídica da Uni-

Carioca, nas unidades Méier e 

Rio Comprido. A abertura do 

evento, promovido pelo curso 

de Direito, contou com a pales-

tra do desembargador federal 

Reis Friede, comentando a res-

peito do combate à corrupção 

no Brasil e as consequências 

para o continente americano.

No segundo dia, o convidado 

palestrante foi o professor e ad-

vogado Rodrigo Mezzomo (foto) 

que, com 26 anos de experiên-

cia profissional, é representante 

da tese jurídica da possibilidade 

de candidatura independente, 

sem filiação a um partido. O 

encerramento do evento coube 

à professora e advogada Fer-

nanda Pimentel, que tratou de 

famílias em movimento, famílias 

simultâneas e poliamor. 

O reitor Celso Niskier foi pes-

soalmente prestigiar o evento. 

Em seu discurso, falou da felici-

dade de abrir o curso de Direito 

no Méier, “com a mesma quali-

dade do Rio Comprido, moder-

no e contemporâneo em meio 

às tecnologias”. E acrescentou 

que aposta nos alunos como 

“protagonistas dessa transfor-

mação” principalmente com a 

implementação das metodolo-

gias ativas nas aulas: “Vamos 

ampliar a capacidade de pensar 

e ser criativos, que é a única coi-

sa que não pode ser substituída 

por computadores”.

Evento discute candidatura independente, famílias e corrupção
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O Estudo Avançado de Fotografia (EAF) é uma 
iniciativa do professor Altayr Derossi. O objetivo 
principal do grupo é discutir questões sobre a 
prática fotográfica em todos os seus aspectos. AG

EC
OM

É preciso foco 
na vida e na foto.

O EAF convida todos os alunos a participarem! As reuniões 
ocorrem às segundas-feiras (13h) no NUCOM Méier.

Além disso, o EAF realiza o UniCarioca em 
Foco. O evento conta com grandes nomes do 
mercado que compartilham a sua experiência 
profissional na fotografia com os alunos. 
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PARCERIA 
DE SUCESSO
RAYANNE SANTOS

O  Centro Universitário 

UniCarioca conseguiu 

arrecadar cerca de 8 

mil livros para a Festa Literária 

das Periferias (Flup) de 2019. 

A campanha consistiu em doa-

ções feitas pelos alunos nas 

bibliotecas das unidades Méier 

e Rio Comprido, durante um 

mês, com o objetivo de incen-

tivar a leitura, criando novos 

leitores e autores nas periferias 

do Brasil.

Os livros arrecadados foram 

entregues no primeiro dia do 

evento. Parceira da Flup des-

de 2015, a UniCarioca já con-

seguiu arrecadar e entregar 

57.392 livros nas últimas 4 edi-

ções do evento.

A Flup teve início em 2012, 

com o intuito de fortalecer o 

papel das periferias brasileiras 

na literatura e na leitura. A fes-

ta literária já passou pelo Morro 

dos Prazeres, Vigário Geral, Ci-

dade de Deus e, esse ano, de-

sembarcou no Museu de Arte 

do Rio, destacando o feminis-

mo negro e celebrando o poder 

da poesia falada. Foram cinco 

dias de evento, começando na 

quarta-feira (16 de outubro) e 

indo até o domingo (20) com 

uma programação inteiramen-

te gratuita. O evento contou 

com diversas mesas de deba-

tes, música e poesia.

UniCarioca arrecada livros para 
moradores de periferia

RAYANNE SANTOS

Nos dias 23 de setembro 

e 1° de outubro, o Cen-

tro Universitário UniCa-

rioca realizou o Projeto Casos 

de Sucesso da Graduação em 

Gestão em Recursos Humanos, 

com o objetivo de orientar os 

alunos sobre o futuro da carrei-

ra. O evento contou com a par-

ticipação de profissionais quali-

ficados que atuam no mercado 

de gestão de pessoas, e reuniu 

vários alunos de RH no período 

da noite nas unidades Méier e 

CASOS DE 
SUCESSO 
EM RH
Palestrantes relatam como graduação 
potencializou sua atuação profissional 

Rio Comprido.

Compartilhando suas visões 

de carreira e experiências sobre 

como a graduação contribuiu 

para o crescimento de suas car-

reiras, estiveram presentes qua-

tro representantes de grandes 

empresas: Pedro Medeiros (Stone 

Pagamentos), Jacqueline Oliveira 

(Rede D’or São Luiz), Fillipe Xavier 

(TIM) e Jennyfer Handres (BrMalls). 

Coube ao professor Ricardo Luz, 

coordenador do curso de Recursos 

Humanos, a supervisão do evento.

“As palestras possibilitam 

contato direto com profissionais 

do mundo corporativo e au-

xiliam no desenvolvimento da 

carreira daqueles que ainda irão 

se formar”, afirmou Ricardo. 

Fotos: Yan Pablo
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Minha origem e minha 
essência são ser professora.“

“

6 | NOVembro E DEZEMBRO de 2019 



destaque

Hoje, sinto-me completamente 
realizada com a homenagem, podendo 
dar meu nome a uma sala de aula.

“

PROFESSORA LANA

KAROLLAYNE GIL

ASala Multi da unidade 

Méier V foi “batizada” 

no dia 2 de outubro, e 

passou a ter como nome “Es-

paço Professora Lana Barbosa 

Silva”. Um coquetel de inau-

guração, com a presença de 

autoridades acadêmicas e ami-

gos, marcou a homenagem da 

Unicarioca à professora e coor-

denadora pedagógica da insti-

tuição.

O reitor Celso Niskier foi o res-

ponsável pela abertura do even-

to de homenagem: “A escolha 

da professora Lana foi unanimi-

dade, por ser a representante 

ideal, dedicada e com amor à 

profissão, essencial para o su-

cesso da instituição”. Também 

comunicou sobre a aposen-

tadoria dela da área docente, 

permanecendo como coordena-

dora pedagógica, e a promoveu 

a professora titular, categoria 

mais elevada que um professor 

universitário pode alcançar na 

carreira acadêmica.

Nascida no bairro Jabour, em 

Senador Camará, Lana tem 42 

anos de profissão, atua há 15 

anos na UniCarioca e resumiu o 

momento com a palavra “gra-

tidão”, acrescentando que não 

acredita em sucesso ou conquis-

ta individual, mas em equipe. 

Em seu discurso, afirmou: “Mi-

nha origem e minha essência 

são ser professora”. E destacou 

alguns nomes que contribuíram 

durante sua jornada profissio-

nal, destacando a família – que 

é seu porto seguro e lhe dá força 

para continuar –  e agradecen-

do principalmente ao reitor, aos 

alunos, sua grande inspiração, 

e a Lúcia Venina, ex-coordena-

dora pedagógica que indicou 

Lana para assumir seu cargo. 

“Me sinto muito orgulhosa por 

ver Lana fazendo um excelente 

trabalho e eu ter escolhido tão 

bem”, afirmou Lúcia.

Lana foi surpreendida por 

mais uma homenagem: presen-

teada com flores dos membros 

da antiga e atual Coordenação 

Pedagógica, disse que a UniCa-

rioca representa para ela a rea-

lização de um sonho, pois co-

meçou alfabetizando crianças e 

a instituição deu asas para voar 

mais alto, permitindo-a formar 

professores para alfabetizar as 

crianças: “Hoje, sinto-me com-

pletamente realizada com a ho-

menagem, podendo dar meu 

nome a uma sala de aula”.

DÁ NOME À SALA 
MULTI DO MÉIER V

“
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INOVAÇÃO 
E INCLUSÃO

ANA BEATRIZ RIBEIRO

E  ntre os dias 1 e 3 de 

outubro, foi realizada 

a Semana de Gestão 

4.0 na Unicarioca, que con-

tou com palestras sobre ino-

vação, habilidades e inclu-

são. O evento aconteceu no 

Méier e Rio Comprido e teve 

participação dos alunos de 

cursos da área de Gestão (Ad-

ministração, Logística e Marke-

ting), profissionais da área e 

professores do EAD.

Segundo Ricardo Ferreira, 

coordenador geral dos cursos 

citados, os temas propostos 

no evento complementam o 

conteúdo das aulas. Durante 

a palestra “Gestão de crise”, 

por exemplo, cerca de 100 alu-

nos presenciaram o palestrante 

Gustavo Garrafoli contar sua 

experiência trabalhando no “in-

gresso.com”. Em outra palestra, 

foram mostrados os erros de 

gestão que fazem uma empresa 

fracassar.

Nova estrutura nas empresas é 
tema da Semana de Gestão

“As multinacionais vêm tra-

çando um novo comportamen-

to, e para acompanhar, a facul-

dade quer explorar a capacidade 

de o aluno empreender. Nas 

multinacionais de 1º mundo, as 

startups já são realidade. Nessa 

dinâmica, os jovens entram na 

parte criativa do negócio, e os 

investidores com o dinheiro. 

No processo de transforma-

ção das empresas, há uma 

quebra de paradigmas e 

não há espaço para marcas 

conservadoras e preconcei-

tuosas”, afirmou o professor 

Ricardo.
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SUMMIT ÊXITO

Reitor do Centro Universitário Uni-

Carioca e diretor-presidente da As-

sociação Brasileira de Mantenedoras de 

Ensino Superior (Abmes), o professor 

Celso Niskier foi um dos convidados a 

palestrar no Summit Êxito 2019, reali-

zado nos dias 8, 9 e 10 de novembro, 

em São Paulo. O evento, promovido pelo 

Instituto Êxito, reuniu alguns dos maio-

res nomes em empreendedorismo, ino-

vação e criatividade do país – no total, 

30 palestrantes – e ainda contou com 

serviço de mentoria, um hackathon e 

um campeonato de e-sports educacio-

nal, voltado aos que desejavam aprender 

sobre empreendedorismo através de um 

simulador de negócios. (AGECOM)

PRODUÇÃO DE EVENTOS

Alunos da disciplina de Produção de Eventos, do Curso de Publicidade e ministrada 

nas unidades Rio Comprido e Méier pela professora Luciane Conrado, conduzi-

ram nos meses de outubro e novembro diversas ações por toda a cidade – e até em 

outros municípios, como “Multilinguagem territorial”, na Praça do Skate em Nova 

Iguaçu. O Flash Tattoo Solidário rea-

lizado no Méier (foto), por exemplo, 

conseguiu atrair a atenção da mí-

dia. Também foram produzidos por 

alunos o “Arte & reconexão”, sobre 

arteterapia, na Casa d’Esquina (no 

Grajaú), o aulão funcional “Unifit” 

(no Engenhão), a “Conversa criati-

va”, no espaço cultural Olho da Rua 

(em Botafogo), e o “Desafio do sor-

vete”, apenas com sabores exóticos, 

na Cadeg (em Benfica), entre muitos 

outros eventos. (LUISA PEREZ)

LANÇAMENTO DE LIVRO

As relações atemporais de Tomás Antônio Gonzaga com a Coroa Portuguesa, incluindo suas visões de poder 

e ameaças à hegemonia do rei no século XVlll, é o tema central do livro “Como matar um rei espanhol” 

(Editora Metanoia), do professor Rodrigo Elias. A pesquisa para 

a obra surgiu da curiosidade do autor em entender a relação da 

formação intelectual com as atuações políticas em épocas que 

contrapor-se a ideias era bem mais complexo que em dias atuais. 

O lançamento, na noite de 23 de setembro no auditório Arcy Magno, contou com mesa-redonda sobre as relações entre 

História e Comunicação, com o autor, a jornalista Alice Melo (editora de conteúdo, redatora e pesquisadora do Memória 

Globo) e o historiador Bruno Garcia (professor e pesquisador da Revista de História, da Biblioteca Nacional). (OTAVIO 

AUGUSTO)

SIMULADO DA ORDEM

O Simulado do Exame da Ordem é uma oportunidade para os alunos do curso de Direito, a partir do 7º período, prepararem-se para a prova da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) que ocorre três vezes por ano. Neste semestre o exame simulado aconteceu no dia 28 de setembro, no auditório Arcy Magno, com duração de 5 

horas e 80 questões objetivas da primeira fase do Exame Nacional da OAB. A participação é facultativa, mas são concedidas 6 horas PAC para os alunos participantes. 

(STEFANY DA COSTA)
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ECOSSISTEMA XR

A professora Inês Maciel, do Curso de Design, esteve no Centro 

de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, palestrando sobre 

“Mapeamento do ecossistema XR no Brasil” em 2 de outubro, 2º 

dia da Expocine19, maior evento da América Latina voltado à indús-

tria cinematográfica. O termo XR é geralmente usado como uma 

abreviação simples para se referir a uma variedade de tecnologias, 

como realidade virtual e realidade aumentada. Foram apresentados 

dados quantitativos e qualitativos a partir de contatos com repre-

sentantes de associações e comunidades de desenvolvedores XR 

em todo o Brasil, e fomentado o desenvolvimento de uma rede co-

laborativa entre profissionais e empresas do ramo. (SARAH ALVES)

CONGRESSO DE 
PEDAGOGIA

Do dia 10 ao dia 12 de outubro, o professor Leandro Trotta, dos 

cursos de Design e Pedagogia da UniCarioca, teve a oportu-

nidade de participar do 3º Congresso Internacional de Pedagogia. 

O evento ocorreu na Universidade Católica Portuguesa – Faculdade 

de Filosofia e Ciências Sociais, em Braga, Portugal. O congresso 

teve como tema “Educação em tempos incertos: o lugar do Huma-

nismo Cristão e da Pedagogia da Companhia de Jesus”. (CAMYLLA 

MOTTA)

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A UniCarioca, através da Direção Acadêmica, tornou pública a 

oferta de seis bolsas de Iniciação Científica para atuação no 

Núcleo de Computação Avançada (Nucap). Com início em 21 de 

outubro de 2019, o programa é destinado a alunos dos cursos de 

Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Design. 

A lista dos aprovados foi divulgada no site da instituição no dia 18 

de outubro. (AGECOM)

MEMÓRIA MEDIEVAL

Entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, a professora e pesquisadora Carolina Chaves Ferro 

participou do congresso “Caminhos da memória na Idade Medieval”, na UFF – Universidade 

Federal Fluminense. No evento, cooperou ministrando um minicurso sobre “Crônicas medievais” e 

representou a UniCarioca em mesa coordenada de debate sobre “Espaço e poder na Idade Média”. 

“Me sinto imensamente alegre em participar de um congresso com um tema que tanto amo. Ser pes-

quisadora não é nada fácil, mas compartilhar conhecimento é a melhor coisa que podemos fazer”, 

afirmou a professora dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Pedagogia. (ALEF DENER)

VISITA TÉCNICA...

A lunos do Centro Universitário UniCarioca dos cursos de Jornalismo, Marketing e Ad-

ministração das unidades Méier e Rio Comprido fizeram uma visita técnica ao parque 

gráfico da Editora O Dia, localizado em Benfica, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde são 

impressos diariamente os jornais “O Dia” e “Meia Hora”. A visita, guiada pelo professor 

e coordenador de Administração Ricardo Ferreira em 24 de setembro, rendeu horas PAC 

para os alunos, além do conhecimento do processo de impressão no parque gráfico até sua 

veiculação nas ruas. (KAROLLAYNE GIL)

...E VISITA CULTURAL

O s alunos do curso de Direito, da UniCarioca, tiveram a oportunidade de participar de 

uma visita guiada ao Centro Cultural Museu da Justiça (CCMJ), localizado na rua Dom 

Manuel, 29 - Centro. A visita ocorreu nos dias 30 de setembro para os alunos do Méier, com 

a companhia do professor Álvaro Maciel, e 1º de outubro para os alunos do Rio Comprido, 

com a professora Maira de Lara. Localizado no Centro do Rio de Janeiro, o prédio histórico 

é a antiga sede do Tribunal de Justiça do Estado. Ao lado de um guia do CCMJ, os alunos 

puderam conhecer as instalações do museu, participar de atividades lúdicas e participar de 

uma simulação de um Tribunal do Júri. (CAMYLLA MOTTA)

EGRESSO PREMIADO

O jornalista Matheus Merlim, graduado pela UniCarioca, e Eduarda Hillebrandt (ambos 

do portal Plantão Enfoco) foram contemplados no Edital de Jornalismo de Educação, 

que selecionou oito projetos jornalísticos a serem financiados com bolsas de R$ 8 mil, re-

cursos oferecidos pela Associação de Jornalistas de Educação em parceria com o Itaú Social. 

Dentre 56 inscrições na categoria Jornalista, voltada para profissionais formados, Matheus e 

Eduarda foram selecionados para conduzirem reportagem tratando do impacto da política 

de segurança pública no estado do Rio de Janeiro sobre o aprendizado no ensino médio. A 

reportagem será publicada até 15 de abril de 2020. (AJ CHAVES)
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POESIA VISUAL

Aprofessora Renata da Silva de Barcellos, da disciplina de Comunicação e Expressão, 

publicou artigo intitulado “A poesia visual de Tchello d’Barros: uma proposta pedagó-

gica” no livro “Notas sobre literatura, leitura e linguagens”, organizado por Angela Maria 

Gomes. O artigo tem por objetivo apresentar o objeto de estudo do projeto de pós-douto-

rado da docente, em construção, além de propor uma breve reflexão sobre a temática da 

Poesia Visual no Brasil. (AGECOM)

ARCA DE NOÉ

O utra professora de Comunicação, Sandra Regina de 

Farias lançou pela editora Chiado o livro “Arca de 

Noé: de volta para casa”, que nasceu do desejo de a autora 

compartilhar a “semente que ficou no olhar” a partir dos 

seus estudos sobre a obra de Miguel Torga, pseudônimo de 

Adolfo Correia da Rocha, um dos mais influentes poetas e 

escritores portugueses do século XX. A obra mais conhecida 

do autor é “Bichos”, na qual animais e humanos estão na 

mesma “arca de Noé”, o planeta Terra, em luta pela vida e 

pela liberdade. (AGECOM)

WORKSHOP DE CARREIRA

Nos dias 2 e 3 de outubro, a Unicarioca realizou o workshop Currículo e Entrevista, 

nas unidades Méier e Rio Comprido. Nos dois dias de evento, os alunos tiveram a 

oportunidade de receber dicas sobre como montar um bom currículo e se apresentar 

em processos seletivos. Esses serviços de consultoria profissional são disponibilizados 

na área de Carreiras da UniCarioca, nas duas unidades, de forma gratuita para alunos 

e ex-alunos – basta agendar um horário e comparecer à unidade de sua preferência. 

(THUANE DANTAS)

DEVDAY 2019

O  grupo UniCariocaDev promoveu, no dia 19 de outubro, a edição 

2019 do UniCariocaDevDay. O evento teve o objetivo de com-

partilhar conhecimento, facilitar a conexão entre o aluno e o merca-

do de trabalho, realizar a integração entre comunidades atuantes na 

área de TI e prestar apoio aos alunos iniciantes, Esse ano, a palestra 

principal tratou do tema “A inteligência artificial a favor da seguran-

ça de grandes eventos”, na qual o IT architect Vanildo Vanni, com 

mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento e arquitetura 

de sistemas, abordou um case real onde foram combinadas múlti-

plas tecnologias. O DevDay contou ainda com “talks” ministradas por 

participantes do evento. (AGECOM)

MERCADO DE EVENTOS

A psicóloga Lucia Amaral Peixoto atua há 18 anos na área de 

eventos, período em que trabalhou para as mais conceitua-

das empresas do setor, no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Fe-

deral, além de importantes empresas e instituições internacionais, 

até montar sua própria empresa, a LAP Promoções & Eventos. Para 

compartilhar sua experiência e competência, Lucia esteve na unida-

de Méier na noite de 30 de outubro. Entre outros assuntos, falou de 

sua atuação como diretora dos Jogos Olímpicos Rio 2016, da Copa 

do Mundo 2014 e recente consultoria para os Jogos Pan-america-

nos Lima 2019. (AJ CHAVES)

HACKING RIO

Alunos dos cursos de Informática do Centro Universitário UniCa-

rioca estiveram no Hacking Rio 2019, festival de cultura digital 

realizado no Aqwa Corporate (em Santo Cristo) nos dias 18 e 19 de 

outubro. Os estudantes participaram do maior hackathon da América 

Latina, com um total de 42 horas de duração, 1000 programado-

res e 15 trilhas, voltado à resolução, de forma inovadora, de proble-

mas reais da sociedade. Os professores da UniCarioca André Sobral 

(coordenador-geral dos cursos de Informática e da pós em Projeto 

e Gerência de Redes de Computadores e Segurança Cibernética) e 

AJ Chaves (coordenador do curso de Jornalismo e da pós em Mídias 

Sociais) também marcaram presença no evento. (AGECOM)
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Através de medida provisória, o Governo 

autorizou duas novas modalidades de saque do 

FGTS: o saque-aniversário (que a partir do ano 

que vem permitirá, uma vez ao ano, a retirada 

de parte do saldo da conta do FGTS, no mês do 

aniversário do trabalhador) e o saque imediato, 

que permite o saque de até R$ 500 por conta 

ativa ou inativa do fundo e até dezembro 

deve injetar R$ 39,8 bilhões na economia, 

contemplando 96,5 milhões de pessoas. Saímos 

em campo para saber dos leitores:

GABRIEL PAIVA, ALUNO DE DESIGN, RIO 

COMPRIDO: “Pensando de forma profissional, 

eu usaria o dinheiro do meu FGTS para um 

investimento. Poderia ser tanto aplicando, 

comprando equipamentos, ou fazendo algum 

curso que eu considere contribuir para a minha 

profissionalização”. (Izabelli Alvarenga)

LUCIANE CONRADO, PROFESSORA: “Se eu sacasse 

esse dinheiro hoje, usaria para pagar uma conta, 

ou em um caso de muita necessidade, pagar um 

plano de saúde”. (Raíssa Nigre)

IGOR INÁCIO, INSPETOR DA UNICARIOCA MÉIER: 

“Com certeza iria usar o dinheiro para pagar as 

minhas contas”. (Alexandra Machado)

ANA BEATRIZ NASCIMENTO, ESTUDANTE DE 

PEDAGOGIA, MÉIER: “Com esse dinheiro eu iria inteirar com 

o meu salário para comprar um notebook de boa qualidade 

para eu poder estudar”. (Raíssa Nigre)

EDUARDO SODRÉ, ALUNO DE LOGÍSTICA, 

RC: “Eu desenvolveria um ponto 

de autoatendimento para vender 

hambúrgueres, hot-dogs e outros lanches 

quentes da minha empresa. A pessoa 

poderia pagar no cartão de débito ou 

até com dinheiro, assim como é feito em 

máquinas de refrigerante”. (Izabelli Alvarenga)

VANESSA PIMENTEL, CENTRAL DE RELACIONAMENTOS, 

RC: “Me ajudaria nos planejamentos que tenho para 2020, 

de casar, construir uma família e tudo mais. Talvez eu 

empenhasse esse valor para ajudar na reforma da casa, 

talvez para o casamento, mas eu empregaria dessa forma”. 

(Izabelli Alvarenga)

SACANDO HOJE SEU 

FGTS, O QUE VOCÊ 

FARIA COM R$ 500?

MIRIAM VIEIRA, ALUNA DE ADMINISTRAÇÃO, 

RC: “Tenho estudado um pouco mais sobre 

investimentos, olhando um pouco mais o 

mercado, vendo as dificuldades que a gente tem 

de se manter e conseguir um emprego. Então 

eu montaria a minha reserva de emergência em 

primeiro lugar”. (Izabelli Alvarenga)

PAULO ILARINDO, ALUNO DE MARKETING, 

MÉIER: “Uma parte eu guardaria para mim, 

a outra iria investir em alguma obra de 

caridade”. (Alexandra Machado)
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