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INCLUSÃO

EDUCAÇÃO

EVOLUÇÃO

Há quase 30 anos no mercado superior de Educação.

O melhor centro universitário 
do Rio, na avaliação do MEC, 
pelo sexto ano consecutivo.



Mensagem 
do Reitor
É com muito orgulho que apresentamos à comunidade do Rio de Janeiro 
o nosso Relatório Social 2018, 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 e de gestão democrática e 
participativa que norteiam as ações da UniCarioca. Não existe Educação 
sem inclusão.

O Brasil precisa de jovens participativos e de instituições engajadas na 
promoção social para vencer 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 meus votos.

Muito obrigado.

Prof. Celso Niskier
Reitor

“NÃO 
EXISTE     
EDUCAÇÃO 
SEM 
INCLUSÃO. ”
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Missão, Visão 
e Valores

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.

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.

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.  
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AVALIAÇÃO DO MEC
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Avaliação do MEC
O fim de 2018 trouxe o reconhecimento da nossa missão de oferecer formação profissional de qualidade aos 
nossos alunos. Mais uma vez, a UniCarioca obteve conceito 4 no IGC (Índice Geral de Cursos), o que nos classifica, 
pelo sexto ano consecutivo, como o melhor Centro Universitário do Rio de Janeiro, na avaliação do MEC.
O IGC é o principal indicador de qualidade do ensino superior brasileiro, e as notas variam numa escala de 1 a 5. 
Somente as instituições avaliadas em 4 e 5 são consideradas excelentes. 
Neste ano, ainda tivemos mais conquistas: dos nossos cinco cursos avaliados, três ficaram com conceito 5: 
Engenharia de Produção, Pedagogia e Redes de Computadores.
E não foi só o conceito excelente: o ranking entre instituições também foi excepcional. O curso de Redes de 
Computadores ficou em primeiro lugar geral no Rio de Janeiro e em primeiro lugar nacional. Pedagogia e 
Engenharia de Produção também em primeiro lugar geral no Rio de Janeiro e terceiro e quarto lugar no ranking 
nacional, respectivamente. Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com conceito 4, ficou em primeiro lugar 
geral no Rio de Janeiro, e Ciência da Computação, também avaliado com conceito 4, ficou em primeiro lugar entre 
instituições privadas fluminenses.

Gestão de RH
3º lugar geral do Rio de Janeiro

Jornalismo
3º lugar geral do Rio de Janeiro

Logística
3º lugar geral (Enade) do Rio de Janeiro

Marketing
2º lugar geral do Rio de Janeiro

Pedagogia
1º lugar geral no Rio de Janeiro e 
3º lugar geral no Brasil

Publicidade 
2º lugar geral do Rio de Janeiro

Redes de Computadores
1º lugar geral no Rio de Janeiro e 
1º lugar geral no Brasil

Administração
Entre os 10 melhores das IES privadas 
do Rio de Janeiro

Análise e Desenv. de Sistemas
1º lugar geral no Rio de Janeiro

Ciência da Computação
1º lugar entre as particulares no 
Rio de Janeiro

Ciências Contábeis
3º lugar geral do Rio de Janeiro

Design
Entre os 5 melhores das IES privadas 
do Rio de Janeiro

Engenharia de Produção
1º lugar geral no Rio de Janeiro e 
4º lugar geral no Brasil



UniCarioca | Relatório Social 201816 17UniCarioca | Relatório Social 2018

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
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Pesquisa de Satisfação
De 2 a 26 de março, o instituto FMR Knowledge & Research realizou uma pesquisa de satisfação com alunos 
atualmente matriculados na graduação, pós-graduação e mestrado da UniCarioca, ex-alunos que concluíram a 
graduação entre 2014 e 2017 e potenciais alunos.

75
participantes

12 
professores da UniCarioca

37 
alunos entre atuais e ex-alunos

19 

empresas (farmacêutica, energia, óleo e gás, 
TI, Saúde e Varejo) com RH e/ou gestores

7 
escolas particulares – coordenação ou direção

1.392 
alunos atuais de graduação

34
 alunos atuais de pós-graduação

186
ex-alunos

134
potenciais alunos, inscritos no vestibular

117 
potenciais alunos que realizaram vestibular

Fase qualitativa Fase quantitativa
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Alunos da Graduação Ex-alunos

Alunos da Pós-Graduação

Nota de Satisfação:

7,96

Melhor atributo apontado: 

Professores

92% dos ex-alunos 
recomendam a UniCarioca

Diferencias mais relevantes:

Custo x Benefício: 23%
Acolhimento: 17%
Qualidade de Ensino: 15%
Atividades Práticas: 13%
Infraestrutura e Tecnologia :11%

Razões para a escolha:

Custo x Benefício: 56%
Qualidade de Ensino: 35%

Principais razões:
• Qualidade do ensino

• Custo x Benefício

• Professores

• Experiência vivida na IES

Todos os grupos estudados possuem um traço comum: 
Sentem orgulho da Instituição, refletido em conquista de espaço e constatação 

de mudanças concretas na trajetória profissional.

Diferencias mais relevantes:

Custo x Benefício: 55%
Acolhimento: 24%
Qualidade de Ensino: 21%

Destacaram que a UniCarioca foi importante para:
• Conseguir utilizar conteúdo teórico na prática

• Conquistar emprego melhor

• Ser promovido

• Melhorar performance na avaliação de desempenho no trabalho
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POLÍTICAS DE INCENTIVO
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Parceria:

Prouni
O Programa Universidade para Todos (Prouni) foi criando em 2004 pelo 
Ministério da Educação, com o objetivo de conceder bolsas de estudo 
integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação 
específica, em instituições de ensino superior privadas, a estudantes 
brasileiros de baixa renda e sem diploma de nível superior.

Encerramos 2018 com 3.627 alunos Prouni com bolsas integrais ativas. 

Total de vagas novas por semestre

2018.1: 460 vagas
2018.2: 268 vagas
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Educarioca
Programa de Incentivo ao estudo da UniCarioca, que visa fomentar a 
educação com responsabilidade social, oferecendo bolsas parciais de 
estudo, válidas durante todo o curso, para aqueles que possuem renda 
per capita de até 3 salários mínimos*. 

*Salário mínimo nacional.

Total de Bolsas em 2018
Bolsas parciais de 50% de desconto:

4.490
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NÚCLEOS E SERVIÇOS
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Carreiras
O núcleo de Carreiras da UniCarioca oferece gratuitamente serviços de 
orientação à carreira, auxílio na criação de currículos e simulações de 
entrevistas, aos alunos de graduação e pós-graduação, com foco na 
inserção dos alunos ao mercado de trabalho.

Plantões de atendimento 
nas unidades

Atendimentos: 1.642

Empresas parceiras: 501

Palestras realizadas: 6

Visitas técnicas: 16
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Workshop de 
Processo Seletivo
Em parceria com o CIEE, a UniCarioca promoveu um workshop sobre 
Processo Seletivo, que teve como objetivo preparar os alunos para o 
mercado de trabalho, através da vivência das etapas de um processo 
seletivo. Os alunos participantes receberam, também, dicas de 
como elaborar um currículo mais assertivo, dicas de comportamento 
corporativo, entre outros assuntos. 

Dados do Evento

Alunos participantes: 15 
Data: 21/11

Unidade: Méier

Parceria:
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Escritório de 
Práticas de Gestão
O Escritório de Práticas de Gestão (EPG) é um espaço de aprendizagem 
prática voltado para os alunos da UniCarioca dos cursos de Gestão, para 
que possam, semanalmente, exercitar diferentes processos que compõem 
a rotina de um profissional de comunicação, gestão e marketing. 

Dados do Núcleo

Eventos realizados : 4

Alunos participantes: 170

Oficinas e estudos de caso: 36 

Horas de dedicação ao projeto por aluno: 36

Destaque: Realização de evento em parceria com a Associação   
Brasileira de Marketing e Negócios - ABMN
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Estudo Avançado 
de Fotografia
Para atender à elevada demanda por atividades voltadas para a área de fotografia, foi criado 
o grupo de Estudo Avançado de Fotografia, uma iniciativa do Professor Altayr Derossi, com 
apoio dos cursos de Jornalismo e Publicidade. O grupo realiza atividades como oficinas, 
ensaios fotográficos e cobertura de eventos institucionais e acadêmicos. Em 2018, o núcleo 
realizou o 1º Encontro de Fotografia da UniCarioca, oferecendo aos alunos uma exposição 
de câmeras fotográficas, palestras e oficinas com grandes nomes do mercado de fotografia. 

Alunos participantes: 15

Reuniões realizadas: 34

Ensaios fotográficos temáticos: 6

Horas dedicadas ao projeto / aluno: 68

Unidades: Méier e Rio Comprido

Alunos participantes: 250

Alunos envolvidos na produção: 20

Professores envolvidos: 5

Unidade: Méier

Data: 10/9

Dados do grupo Dados do evento
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Núcleo de 
Computação Aplicada
O Núcleo de Computação Aplicada (NUCAP) realiza diversas atividades 
de pesquisa científica para o estímulo às possibilidades de atuação 
no ambiente acadêmico e no cotidiano das organizações, colocando o 
aluno em contato com outros olhares acerca de situações cotidianas, 
através do uso da tecnologia.

Alunos envolvidos: 27
Alunos bolsistas UniCarioca/CIEE: 17
Alunos bolsistas CNPq/UniCarioca: 7
Alunos bolsistas CNPq/IEN: 3

Cursos envolvidos: 
Ciência da Computação, Design, Engenharia da Computação e Publicidade e Propaganda

Professores pesquisadores envolvidos: 
Antônio Carlos de Abreu Mól, Ana Paula Legey Siqueira e André Cotelli do Espírito Santo

• Jogos e simuladores 

• Vídeo Holográfico

• Videoclipe em animação produzido em parceria com o Núcleo de Comunicação - NUCOM

• Aplicativos

• Revista de publicação online e impressa

• Construção de Software

• Caderno digital

• Desenvolvimento de Portal Educativo

• Ferramenta de localização e reconhecimento

Dados do núcleo Projetos desenvolvidos
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Projeto Letras, Números, 
Física e Bit&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, através dos cursos de extensão em 
Letras, em Números, em Física e em Bits e Bytes. 

Alunos inscritos: 518

Alunos concluintes: 195

Aulas ministradas: 48

Horas de curso: 120

Professores envolvidos: 8

Unidades: Rio Comprido e Méier

Alunos inscritos: 374

Alunos concluintes: 203

Aulas ministradas: 30 

Horas de curso: 172

Professores envolvidos: 8

Unidades: Rio Comprido e Méier

2018.1 2018.2
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Monitoria
O programa de Monitoria tem como proposta organizar grupos de 
estudo para auxiliar alunos com dificuldade ou com baixo rendimento 
escolar em um determinado tema da disciplina identificada pela 
coordenação de curso.

Alunos atendidos: 940

Alunos monitores: 12

Cursos envolvidos: 9

Unidades: Rio Comprido e Méier

Período de atendimento: 5/3 a 30/6

Alunos atendidos: 734

Alunos monitores: 12

Cursos envolvidos: 9

Unidades: Rio Comprido e Méier

Período de atendimento: 3/9 a 14/12

2018.1 2018.2
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Projetos 
desenvolvidos

Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares em 
Comunicação 

O Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Comunicação (NEICOM) é constituído pela coordenação dos 
cursos de Comunicação. A proposta é desenvolver ações que auxiliem a capacitação crítica e intelectual, 
além de fomentar a produção e divulgação de conhecimento científico e promover a otimização de suas de 
competências e habilidades.

Alunos inscritos: 80

Professores envolvidos: 15

Unidades: Rio Comprido e Méier

Dados do núcleo

• Grupo de estudos sobre 
Democracia e Redes Sociais

• Curso de Extensão em Jornalismo 
Esportivo

• Revista Acadêmica Communicatio
• Pesquisas Acadêmicas
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Unicariocadev
Unicariocadev Day e Projeto Matrix 

Formado por alunos e ex-alunos do curso de TI, o UniCariocaDev tem como objetivo compartilhar conhecimento, 
facilitar a conexão entre alunos e o mercado de trabalho, realizar a integração entre comunidades atuantes na 
área de TI e prestar apoio aos alunos iniciantes. Para isso, o grupo realiza diversas atividades como minicursos, 
palestras, grupos de estudos e encontros para aumentar o networking. 

Um dos projetos de destaque do UniCariocaDev é o Projeto Matrix, que traz uma abordagem imersiva e 
inovadora. Aliada aos conceitos de Mentoring e Learn By Doing, possibilita aos alunos envolvidos, vivenciarem 
diversas situações do cotidiano do setor de desenvolvimento de software. 

Além do projeto Matrix, outra atividade realizada pelo grupo  é o evento UniCariocaDev Day, em que ex-alunos 
e componentes do Projeto Matrix são convidados a participar como palestrantes, trazendo para discussão 
tópicos atuais da área de tecnologia e a carreira em TI.

UniCariocaDev
Alunos envolvidos de forma ativa: 20

Professores envolvidos: 3

Ex-alunos mentores envolvidos: 2

Dados dos Projetos 

Projeto Matrix
Número de alunos inscritos: 200

Número de alunos selecionados: 35

Projetos desenvolvidos: 3

Professores envolvidos: 3

Ex-alunos mentores envolvidos: 2

Horas de dedicação ao projeto/aluno: 48

Reuniões: sábados, das 9h às 12h

Duração: 4 meses

UniCariocaDev Day
Alunos envolvidos: 10

Alunos participantes: 80

Professores envolvidos: 2

Palestras realizadas : 2

Data: 17/03

Unidade: Rio Comprido
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Visitas Técnicas 
O curso de administração da UniCarioca promoveu uma série de visitas 
técnicas com o objetivo de favorecer a integração entre os alunos e o 
mercado de trabalho. Em 2018, três empresas foram visitadas.

Dados das visitas

CRA-RJ

2018.1

Visitas: 4

Alunos participantes: 63

Período de realização: 9/4 a 15/5

2018.2 

Visitas: 2

Alunos participantes: 24

Período de realização: 16 e 18/10

Aeroporto Rio Galeão

Alunos participantes: 32

Data: 2/5

CCR Barcas 

2018.1

Alunos participantes: 19

Data: 25/4

2018.2

Alunos participantes: 19

Data: 30/8
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Selo de 
Responsabilidade 
Social
A UniCarioca conquistou o Selo de Instituição de Ensino Superior 
Socialmente Responsável, conferido pela Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A certificação foi 
concedida às instituições participantes da 14ª edição da “Campanha 
da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular”, através da 
promoção e divulgação de seus projetos sociais nas áreas de educação, 
saúde, cultura e meio ambiente, desenvolvidos ao longo de todo o ano. 
Principais atividades: trotes solidários, doações de livros, consultorias 
gratuitas de imposto de renda, feira virtual de carreira, aulas gratuitas de 
reforço do aprendizado em diversos conteúdos, campanha do agasalho, 
serviço gratuito de orientação à carreira, etc.

 A partir dessa conquista, comprova-se que a UniCarioca é uma instituição 
que promove ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento 
sustentável da comunidade na qual está inserida.
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Multa Solidária
O projeto tem como proposta substituir a multa por atrasos na devolução dos livros da Biblioteca pela doação de 
alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e material de limpeza, com o objetivo de ajudar instituições de 
caridade. Os donativos arrecadados foram entregues a quatro instituições: Casa de Apoio à Criança com Câncer São 
Vicente de Paulo, Rio Abrace, Lar Maria de Lourdes e o Instituto da Criança. Também foram realizadas duas edições 
especiais: a Multa Solidária de Páscoa e a Campanha do Agasalho.

• Campanha semestral
Suplemento alimentar infantil: 70
Donativos (alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal): 583

• Campanha de Páscoa 
Caixas de bombom: 120

• Campanha do Agasalho
Agasalhos: 56

Total de itens doados: 829
Unidades participantes: Rio Comprido, Méier, Bento Ribeiro e Jacarepaguá. 

Dados do Projeto
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Consultoria gratuita sobre 
Imposto de Renda

A UniCarioca, através do 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 realizado por alunos selecionados do curso, que tiveram aulas e treinamento para 
usar o Programa da Receita Federal, sob a supervisão do coordenador, professor Sergio Vidal.

Publicação: Jornal Extra

Número de alunos envolvidos: 15

Número de professores envolvidos: 2

Número de pessoas atendidas: 35

Período de atendimento: 1 a 30/4

Dados do Projeto
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Trote Solidário
Campanha realizada dentro do contexto da Recepção de Calouros, como 
forma de desvincular a imagem do trote como algo negativo e promover o 
bem. Em 2018, foram realizadas duas edições do projeto, nas quais 
foram arrecadados donativos para duas instituições sociais. 

Período: 28/2 a 24/3

Instituição apadrinhada: Sociedade 
Zoófila Educativa – SOZED

Itens arrecadados: Ração, material de 
limpeza, roupas e acessórios 
para pets.

Total de itens arrecadados: 888

Período: 6 a 27/8

Projeto apadrinhado: Projeto RUAS - 
Ronda Urbana de Amigos Solidários

Itens arrecadados: material de
higiene pessoal

Total de itens arrecadados: 4.726

2018.1 2018.2
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Ação Global
Fruto de uma parceria entre a Rede Globo e o Sesi, a Ação Global tem por 
objetivo facilitar o acesso da população a direitos essenciais de todo cidadão. 
A UniCarioca foi convidada a participar mais uma vez do evento, com um 
estande de doação de livros. Assim, foi lançada a sexta edição da campanha 
de arrecadação de livros “Doe Futuro, Doe Livros”.  

Período: 8 a 22/5

Unidades: Rio Comprido, Méier, 
Bento Ribeiro e Jacarepaguá

Setores envolvidos: Comercial, 
Bibliotecas, Direção Acadêmica e 
Marketing

Livros arrecadados: 4.000

Data: 26/5

Local: Quadra do Salgueiro

Pessoas beneficiadas com a doação de 
livros: 784

Campanha 
“Doe Futuro, 
doe Livros”

Ação Global
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Ação de doação de livros 
e Orientação à Carreira

A UniCarioca realizou uma ação social no Largo da Carioca, com 
distribuição de livros e serviços de orientação à carreira, como análise e 
elaboração de currículo. 

Horas de serviço: 7

Livros doados: 459 
Número de atendimentos: 47

Data de realização: 27/7

Local: Largo da Carioca

Dados do evento
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UniCarioca na Flup

Pelo 4º ano consecutivo, a UniCarioca atuou como parceira da Festa Literária das Periferias 
– FLUP, através da doação de livros para os moradores da região do centro do Rio de Janeiro. 
Para isso, foi lançada a sétima edição da campanha “Doe Futuro, Doe Livros” que estimula 
a prática da solidariedade em nossos alunos.  A relevância dessa ação está em seu caráter 
educacional e cultural, pois serve como meio de estimulo ao prazer pela leitura além de 
ajudar no desenvolvimento e na melhoria do conhecimento de crianças e demais moradores 
das regiões assistidas pelo evento. 

Período: 17 a 30/10 

Unidades: Rio Comprido, Méier, 
Bento Ribeiro e Jacarepaguá

Livros arrecadados: 7.853

Data: 6 a 11/11

Local: Biblioteca Parque Estadual

Campanha 
“Doe Futuro, 
doe Livros”

Festa Literária 
das Periferias

Parceria:

Foto: Flup
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Publicação: Jornal O Dia

Campanha de 
conscientização para 
vacinação contra HPV

Alunos da graduação e do mestrado desenvolveram 
um videoclipe educativo para conscientizar crianças e 
jovens sobre a importância de tomar a vacina contra o 
HPV. Intitulado “Tem que vacinar”, o vídeo é repleto de 
animações e conta com a participação do rapper Gustavo 
Prado e do beatmaker Zinho Bets. A produção foi realizada 
através de financiamento científico do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
recebeu menção honrosa no Festival de Curtas da UERJ. 
O clipe está disponível nas redes sociais e foi apresentado 
em escolas de Ensino Fundamental.  

Foto: Flup

Alunos de graduação envolvidos: 6

Alunos de mestrado envolvidos: 2 

Cursos envolvidos: Ciência da Computação e Design

Núcleos envolvidos na produção: NUCAP e NUCOM 

Professores envolvidos: 
Antônio Carlos de Abreu Mól, Ana Paula Legey Siqueira e André Cotelli do Espírito Santo

Dados do Projeto

Publicação: Jornal O Dia
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INOVAÇÃO
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Inauguração da nova 
Unidade Méier

Inauguração do novo Polo 
de Educação a Distância

A UniCarioca ampliou suas instalações no bairro do Méier, inaugurando mais uma unidade. O novo prédio 
surgiu para acompanhar o crescimento natural da instituição, oferecendo um espaço de convivência para os 
alunos e uma central de atendimento, além de instalar a Biblioteca Arnaldo Niskier nos mesmos padrões da 
Unidade Rio Comprido.

No dia 3 de março, as turmas de Educação a Distância (EAD) do novo polo Méier tiveram sua aula inaugural. 
O evento, além de marcar o início das atividades, recepcionou os alunos com atividades como bate-papo 
com os coordenadores, apresentando a metodologia de ensino a distância e um pouco sobre cada curso. 
A ampliação representa uma maior capacidade de atender à crescente demanda por ensino a distância e 
promover o acesso à educação. 
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Inauguração da nova 
Biblioteca do Méier

Inauguração das 
Salas Multi

No dia 17 de maio, a UniCarioca inaugurou a nova biblioteca da Unidade Méier. Tal como a do Rio Comprido, 
ela recebeu o nome de Arnaldo Niskier, imortal da Academia Brasileira de Letras e chanceler da UniCarioca. A 
inauguração da nova biblioteca representa um benefício para a comunidade acadêmica e para a comunidade 
do entorno, que ganhou um espaço de incentivo à educação e à cultura, com estrutura ampla, moderna e um 
vasto acervo de livros.

Para incentivar e otimizar o aprendizado dos alunos, a UniCarioca inaugurou Salas Multi nas unidades do 
Rio Comprido e Méier. São espaços inovadores, com equipamentos multimídia, televisores e projetores, 
planejados para oferecer metodologias dinâmicas e ativas de ensino, colocando o estudante como centro de 
todo o processo de aprendizagem. No Rio Comprido, a Sala Multi recebeu o nome de Espaço Mario Monteiro, 
homenageando o professor que há 35 anos dedica-se ao ensino universitário. 



UniCarioca | Relatório Social 201874 75UniCarioca | Relatório Social 2018

Inauguração do Posto de 
Atendimento do CIEE 

Pesquisa de Cooperação 
Internacional

A UniCarioca inaugurou, no dia 2 de outubro, um posto do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) na 
unidade do Méier V. O evento de inauguração contou com presença do diretor do CIEE, Prof. Arnaldo Niskier, 
do reitor Prof. Celso Niskier, de coordenadores de cursos e colaboradores, além de membros da equipe do 
Centro de Integração.

No dia 29 de novembro, nossos pesquisadores receberam o professor russo Eduard Patrakov, da Ural Federal 
University, da Rússia, para o desenvolvimento de uma pesquisa conjunta. Com metodologia desenvolvida por 
países europeus, a pesquisa será aplicada por professores do mestrado e da graduação e também por alunos 
do curso de mestrado que lecionam em escolas públicas e particulares do município do Rio de Janeiro. As 
respostas serão usadas para trabalhar com pais e adolescentes e criar programas educacionais no campo do 
gerenciamento de risco da Internet.
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Mestrado Profissional 
em Novas Tecnologias 
Digitais na Educação
O Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação da UniCarioca tem como objetivo capacitar 
educadores, empreendedores e demais profissionais para atuar de forma qualificada, crítica, humanista e 
transformadora em diferentes segmentos de ensino (formal e não formal), preparando mestres para atender 
aos desafios enfrentados em vários níveis educacionais, tornando-os capazes de desenvolver, selecionar 
e aplicar tecnologias digitais e métodos de ensino de modo a criar ambientes de ensino-aprendizagem 
interdisciplinares e motivadores bem como desenvolver tecnologias para reabilitação cognitiva.

Em 2018, entre os dias 28 de novembro e 19 de dezembro, foram realizadas as primeiras defesas de 
dissertação de Mestrado, quesito obrigatório para que o grau de mestre seja conferido ao aluno. Assim, 
tivemos o primeiro grupo de alunos habilitados ao grau de mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação, 
pela UniCarioca.

Pofessores orientadores vinculados ao mestrado: 12

Dissertações defendidas: 12

Alunos habilitados ao grau de mestre: 12

Destaque: Produção da revista científica RECITE.

Resultados do Mestrado

Primeiras defesas do Mestrado
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Plataforma Proximal
A Plataforma PROXIMAL – Práticas Educativas Digitais tem por objetivo maximizar o impacto da tecnologia 
digital na educação. Através da plataforma, são disponibilizados conteúdos e produções acadêmicas, tais 
como dissertações de mestrado, edições da revista acadêmica, recursos tecnológicos (aplicativos, holografias, 
jogos e vídeos), conteúdos técnicos, produções bibliográficas e eventos. 

Aplicativos disponibilizados: 7

Holografias disponibilizadas: 3

Jogos disponibilizados: 10

Vídeos disponibilizados: 4

Dissertações de mestrado: 14

Conteúdos técnicos: 30

Destaque: 5 edições da Revista Carioca de Ciência, 
Tecnologia e Educação, com 38 artigos publicados.

Dados da Plataforma
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EVENTOS INSTITUCIONAIS
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Semana Pedagógica
O objetivo principal foi promover a integração de docentes e coordenações. 
Em 2018, o evento passou a ser realizado em três dias, com a inclusão 
da Reunião Geral de Docentes Tutores. Na ocasião, foram apresentados 
resultados, metas e objetivos estratégicos para o semestre letivo. 

Data da realização: 25, 29 e 30/1

Público: 
1º dia: 38 professores 
2º dia: 66 professores 
3º dia: 93 professores 

Total de professores participantes: 197 

Data da realização: 31/7, 1 e 2/8 

Público:
1º dia: 28 professores 
2º dia: 59 professores 
3º dia: 83 professores 

Total de professores participantes: 170

2018.1 2018.2
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Encontro 
com Gestores

Evento realizado anualmente com o objetivo de promover a integração das 
equipes compostas por coordenações e gestores. 

Data de Realização: 30/5

Público total: 44 colaboradores

Dados do Evento
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Café com o Reitor
Preocupada em oferecer sempre um serviço acessível e de qualidade, a UniCarioca promoveu um encontro entre 
alunos e o reitor Celso Niskier. O evento teve como objetivo aproximar os alunos da instituição e abrir espaço para 
críticas, sugestões e debates sobre assuntos relacionados ao centro universitário. Foram realizadas duas reuniões 
distintas, uma com os alunos da graduação presencial e outra com alunos da graduação a distância. Na ocasião, 
estiveram presentes, também, o diretor acadêmico, Max Damas, o diretor de operações, Antonio Alberto Bittencourt, 
o Diretor Adjunto de Operações Acadêmicas, Neury Cardoso e a gerente de redes Bárbara Avellar. Para a reunião com 
os alunos da graduação a distância, estiveram presentes também, a Coordenadora de Atendimento Acadêmico EAD, 
Fernanda Guimarães e o gestor do polo EAD do Méier, Diogo Peçanha. 

Alunos da graduação presencial participantes: 10

Alunos da graduação a distância participantes: 7

Data de realização: 17/5

Unidade: Méier

Dados do evento
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Visão 2020
Amanhã Agora
A UniCarioca recebeu a oficina “ Visão 2020 – Amanhã Agora”, realizada 
pelo coletivo Baixo Rio. A oficina itinerante objetiva a transformação 
urbana da região, através do projeto multidisciplinar Baixo Rio, que 
visa elaborar estratégias para a transformação urbana de forma 
ampla e sistêmica, e esteve de portas abertas para receber arquitetos, 
engenheiros, designers, paisagistas, decoradores e estudantes com 
predileção pelo tema com o objetivo de pensar estratégias capazes 
de transformar o bairro do Rio Comprido em um lugar melhor, mais 
sustentável e seguro, através do debate com especialistas.

Realização
Participantes: 23 
Data de realização: 15/5

Unidade: Rio Comprido

Dados do evento



UniCarioca | Relatório Social 201890 91UniCarioca | Relatório Social 2018

Palestras em 
empresas parceiras
A UniCarioca possui convênio com centenas de empresas, oferecendo, entre outros benefícios, uma variedade 
de temas de palestras, ministradas pelo corpo docente da instituição, com o intuito de contribuir com o 
desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores das empresas parceiras.

Temas de palestra ofertados: 48

Cursos de graduação envolvidos: 11

Cursos de pós-graduação envolvidos: 7

Palestras realizadas: 5

Empresas impactadas: 5

Pessoas impactadas: 99

Período de realização das palestras: 21/5 a 31/8

Dados do evento Grupo MGI

Modulo

Chalfin

Mudes
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Vida de Calouro
Realizado pela UniCarioca em parceria com o Jornal EXTRA, o evento teve  como tema principal 
a empregabilidade. Gratuito e aberto ao público, o Vida de Calouro teve uma programação 
especial e contou com as presenças de Alessandra Nogueira, gerente de Aquisição de 
Talentos da Coca-Cola, André Moreira, ex-aluno da UniCarioca e gerente de Edição da TV 
Globo e a gerente de Planejamento da Catho, Beatriz Soares. O objetivo foi debater o tema 
e oferecer ferramentas capazes de informar, orientar e inspirar os participantes. Além do 
debate, foram oferecidas três oficinas práticas e simultâneas. O evento foi transmitido ao 
vivo pela página do EXTRA no Facebook.

Publicação: Jornal Extra Publicação: Portal Nube

Data de realização: 5/7

Unidade: Rio Comprido

Visualizações na página do EXTRA no Facebook: 10.000

Visualizações na página da UniCarioca no Facebook: 10.994

Pessoas participantes do evento: 35

Dados do Evento

Parceria
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Foto: Flup

UniCarreira
Feira Virtual de Carreiras 100% online e gratuita, que objetiva conectar visitantes, alunos e não alunos ao 
mercado de trabalho. O evento contou com a participação de grandes empresas, através da divulgação de 
vagas de emprego, estágio, jovem aprendiz e trainee. 

Simulando um evento físico, a plataforma digital permitiu uma maior interação entre os participantes através 
de fóruns e chats com os recrutadores das empresas expositoras. Além disso, os usuários também tiveram 
acesso a conteúdos exclusivos sobre carreira e interagiram com representantes da UniCarioca. A edição virtual 
aumentou o alcance do evento, impactando estudantes e profissionais de fora da instituição.

Data de realização: 13 a 17/8
Alunos ou ex-alunos participantes: 2.664
Visitantes de outras instituições: 1.999
Visitantes inscritos: 4.742
Currículos anexados: 3.659
Visualizações de conteúdos: 33.203
Vagas divulgadas: 993 
Chats realizados: 8.671
5 fóruns realizados, totalizando 277 participantes

Dados do Evento

Publicação: Jornal Extra

Publicação: Jornal Meia Hora
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EVENTOS ACADÊMICOS
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Semana Jurídica Papo Cruzado
Seminário realizado em comemoração aos trinta anos da Constituição Brasileira. O evento 
ocorreu em três dias, sendo cada um deles dedicado a um dos Poderes que constituem o Estado: 
Executivo, Judiciário e Legislativo. 

Criado pelo aluno do curso de Jornalismo Ícaro Jatobá e produzido pelo Núcleo de Comunicação (Nucom), o 
programa Papo Cruzado traz para discussão temas de relevância social. Em 2018, para abordar o tema Racismo 
na Sociedade Brasileira, foi realizado um encontro com participação de ativistas, jornalistas e cientistas sociais.

Período: 16, 17 e 18/10

Local: Casa UniCarioca – Rio Comprido

Alunos participantes: 300

Data do evento: 26/2

Unidade: Rio Comprido

Alunos participantes: 15

Dados do evento Dados do evento
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Palestra Magna do Curso 
de Administração

Ciclo de Palestras CRA-RJ

A UniCarioca recebeu o diretor geral da Universidade Corporativa do Administrador, Wagner Siqueira, para um bate-
papo com alunos do curso de Administração sobre a profissão do administrador e seus atuais e futuros desafios.

Em parceria com o Conselho de Administração do Rio (CRA-RJ), a UniCarioca recebeu o chefe da Assessoria de 
Relações Acadêmicas do CRA-RJ, Raphael Monteiro, para um debate sobre a carreira de administrador.

Data do evento: 19/3
Unidade: Rio Comprido
Alunos participantes: 72

Período 2018.1: 22/2 a 28/3  |  Período 2018.2: 5/9 a 3/10
Unidades: Rio Comprido, Méier, Bento Ribeiro e Jacarepaguá
Palestras realizadas: 10
Alunos participantes: 683

Dados do evento Dados do evento
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Jornalismo, Publicidade, 
Marketing e Design

Pensando Educação com 
os pés no chão

Encontro promovido entre os coordenadores dos cursos de Jornalismo, Publicidade, Jornalismo e Design para trocar 
experiências e falar sobre carreira, mercado de trabalho e a sinergia que existe entre as quatro profissões.

A UniCarioca, através do curso de Pedagogia, recebeu a educadora e autora Tania Zagury para palestrar e 
lançar seu livro “Pensando Educação com os pés no chão – Reflexões de meio século de sala de aula”.

Período 2018.1: 10 a 18/4  |  Período 2018.2: 20 a 22/8
Unidades: Rio Comprido e Méier
Professores envolvidos: 20  |  Alunos participantes: 800

Dados do evento

Data do evento: 18/4
Unidade: Rio Comprido
Alunos participantes: 94

Dados do evento
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Palestra Mindset Palestra Gerenciamento 
de Projetos

Palestra promovida pelo Núcleo de Orientação à Carreira da UniCarioca – NOC cujo tema central foi o mercado de 
trabalho. Ministrada por Fernanda Moreira, consultora de Carreira e Job Hunter, a palestra trouxe para debate temas 
como liderança, gestão de pessoas, inteligência emocional, perfis comportamentais e o que as organizações buscam 
dos candidatos no cenário atual.

Marcelo Moraes, doutor em Geomecânica Computacional, realizou, através do curso de Administração, um 
ciclo de palestras sobre gerenciamento de projetos e as perspectivas do mercado de trabalho na área.

Data do evento: 22/5
Unidade: Bento Ribeiro
Alunos participantes: 87

Dados do evento

Período do evento: 24/5 a 4/6
Unidades: Rio Comprido, Méier, Bento Ribeiro e Jacarepaguá
Alunos participantes: 267  |  Palestras realizadas: 5

Dados do evento
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Semana de Comunicação Palestra Além do Currículo
A UniCarioca realizou a primeira edição da Semana de Comunicação com o objetivo de promover um debate 
entre professores e alunos. O evento foi uma iniciativa dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Design e 
contou com palestras dos próprios professores, que compartilharam suas trajetórias profissionais.

Em um mercado de trabalho cada vez mais enxuto, está mais desafiador conseguir um emprego. O processo de 
seleção de candidatos tem se tornado mais complexo e exigente de acordo com o cenário atual. Nesta palestra, 
a coordenadora de RH e Desenvolvimento do ClubMed, Kaline Araujo, falou sobre as expectativas das empresas 
com relação aos candidatos, uma vez que somente um bom currículo não é a certeza de contratação.

Período: de 9 a 11/10
Unidades: Rio Comprido e Méier
Palestras: 12
Professores palestrantes: 30
Alunos participantes: 1.000

Data do evento: 24/10
Unidade: Méier
Alunos participantes: 94

Dados do evento
Dados do evento
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Palestra Inovação 
na Educação

Panoramas da Comunicação 
em Tempos de Crise

A UniCarioca recebeu, no dia 8 de dezembro, o consultor na 
área de educação e ex-diretor do Israel Innovation Institute, 
Yaron Edel para uma palestra sobre a inovação na educação, 
abordando, também, assuntos contemporâneos da área, 
como disrupção e oportunidades na educação brasileira e 
internacional. O evento teve como público-alvo os alunos do 
mestrado em Novas Tecnologias Digitais na Educação e contou 
com a participação do reitor Celso Niskier como mediador, do pró-
reitor Maximiliano Damas, de professores e coordenadores de 
cursos de graduação e pós-graduação, além dos coordenadores 
do mestrado, Ana Paula Legey e Antônio Carlos Mól. 

Para abordar a importância da comunicação em tempos de crise, o Núcleo de Orientação a Carreira e o Polo 
EAD promoveram um debate sobre os panoramas da comunicação.

Data do evento: 6/11
Unidade: Méier
Alunos participantes: 87

Dados do evento

Publicação: Jornal do Brasil
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Foto: Flup

18º Ciclo de Casos 
do Prêmio Marketing 
Contemporâneo
Promovido pela Associação Brasileira de Marketing & Negócios – 
ABMN, o evento apresentou cases vencedores do Prêmio Marketing 
Contemporâneo de 2017 aos alunos da UniCarioca.

Data de realização: 5/9
Unidade: Rio Comprido
Cases apresentados: 4
Profissionais de grandes empresas envolvidos:  5
Alunos participantes: 217
Destaque: Cobertura da Rede Record

Dados do Evento

Publicação: Jornal Extra

Publicação: R7 Notícias

Iniciativa:
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Foto: Flup

Brincando com o Sol
Sol como fonte de luz e Energia

A exposição interativa Brincando com o Sol – Sol como fonte de luz e energia é um evento de 
divulgação científica, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Aplicada (Nucap), objetivando 
despertar o interesse pela aprendizagem, através de recursos lúdicos, em crianças de sete a 
dez anos. O projeto foi apresentado na 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

Período de realização: 16 a 21/10
Local: Observatório Nacional 

Alunos envolvidos: 20 

Crianças visitantes: 5.000
Cursos envolvidos: 
Ciência da Computação, Design, Engenharia da Computação e Publicidade e Propaganda

Professores envolvidos: 
Antônio Carlos de Abreu Mól, Ana Paula Legey Siqueira e André Cotelli do Espírito Santo

Atividades desenvolvidas: Holografia, Vídeo 3D, Jogos Digitais e Pirâmide Holográfica

Dados da exposição

Publicação: Jornal Extra

Parceria:
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EVENTOS EXTERNOS
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Visita do Reitor a 
Instituições de Ensino 
Superior de Israel

Em outubro, o reitor Celso Niskier participou da 2ª Delegação ABMES Internacional – Israel 
Experience, com membros da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 
(ABMES), gestores, mantenedores e líderes educacionais do Brasil.  A delegação brasileira 
visitou diversas universidades israelenses e as principais cidades do país que é reconhecido 
internacionalmente como um dos principais polos de inovação do mundo.

Como resultado desse intercâmbio, foram assinados memorandos de entendimento e 
ampliação de cooperação na educação com três importantes universidades de Israel, 
permitindo intercâmbios estudantis e acadêmicos entre elas e as instituições de ensino 
superior brasileiras, além de propiciar a troca de experiências, metodologias e iniciativas 
inovadoras na educação superior. 

Para o desenvolvimento da cooperação, o documento prevê a criação de um grupo de 
trabalho que deverá realizar reuniões alternadas entre Brasil e Israel, sendo o professor 
Celso Niskier o representante do Brasil.

Foto: ABMES

Foto: ABMES
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XI Congresso Brasileiro 
de Educação Superior 
Particular – CBESP

Nos dias 7, 8 e 9 de junho, aconteceu, na Ilha de Comandatuba/BA, o XI Congresso Brasileiro 
de Educação Superior Particular, promovido pelo Fórum das Entidades Representativas do 
Ensino Superior Particular. Sob o tema “Educação Superior: Inovação e Inclusão para o Brasil 
que Queremos”, o XI Congresso abordou o tema da Inovação sob a luz da Inclusão, analisando 
de que forma a evolução tecnológica pode garantir a ampliação do acesso à educação 
superior, sem perda da qualidade.

Cerca de 450 pessoas estiveram presentes no evento, entre elas as principais lideranças do 
setor da Educação Superior no Brasil, especialmente as oriundas da área particular, reitores, 
mantenedores, gestores, autoridades governamentais e políticas com responsabilidade 
na área de educação – renomados educadores e formuladores de políticas públicas para a 
educação no Brasil.

Entre os participantes do evento, representaram a UniCarioca o reitor Celso Niskier e o pró-
reitor acadêmico e especialista em avaliação da educação superior, Maximiliano Damas. Na 
ocasião, Celso Niskier atuou como sintetizador da Conferência de Abertura e como relator da 
Carta de Comandatuba, documento que sintetiza todo o trabalho desenvolvido nos três dias 
de Congresso, e Maximiliano Damas atuou como palestrante no workshop cujo tema era 
“Como adaptar sua instituição aos novos instrumentos de avaliação”.

Foto: CBESP

Foto: CBESP
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Participação do 
Pró-Reitor Acadêmico 
na ABMES Regional 

Em 15 de março, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES 
realizou na sede do Sinep/MG, em Belo Horizonte, o primeiro encontro de 2018 do projeto 
ABMES Regional. O evento teve como objetivo promover um debate sobre o Decreto 9.235 e 
novos instrumentos de avaliação do ensino superior, para entender seus possíveis impactos 
na educação. Foram realizados workshops, exposições e atendimentos aos participantes. 
Na ocasião, o pró-reitor acadêmico e especialista em avaliação da educação superior, 
Maximiliano Damas, atuou como expositor no Seminário sobre os Novos Instrumentos de 
Avaliação para os Atos Institucionais e de Cursos.  

Foto: ABMES

Foto: ABMES
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Seminário da 
Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino 
Superior - ABMES

No dia 6 de fevereiro, representantes da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 
Superior - ABMES reuniram-se com representantes do Inep/MEC e do setor particular, entre 
eles o reitor da UniCarioca, Celso Niskier, e o pró-reitor acadêmico Maximiliano Damas, 
especialista em avaliação da educação superior, para analisar os novos instrumentos de 
avaliação institucional e de cursos de graduação presencial e a distância. O seminário ocorreu 
na sede da ABMES, em Brasília/DF, e teve como objetivo conhecer as alterações e debater 
seus impactos nas ações das instituições de educação superior. 

Foto: ABMES

Foto: ABMES Foto: ABMES
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
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Jornal Novo 
Tempo Carioca

Produzido pela AGECOM com o apoio do NUCOM, o Novo Tempo Carioca 
(NTC) tem o objetivo de manter informados alunos, professores e 
funcionários da UniCarioca a respeito de fatos internos de interesse 
comum, além de ser mais um espaço para aprendizado prático destinado 
aos alunos.

Total de Edições: 4 • Edições: 50, 51, 52 e 53
Total de páginas por edição: 12 
Tiragem: 5.000 exemplares
Professores envolvidos: 30
Participação média de alunos por edição: 24
Cursos envolvidos: Jornalismo, Publicidade e Design
Destaque: Distribuição em todas as unidades

Dados do jornal



UniCarioca | Relatório Social 2018128 129UniCarioca | Relatório Social 2018

Programas do Nucom
O projeto é um instrumento de aprendizado prático do conteúdo apresentado em sala de aula que permite ao 
aluno desenvolver habilidades e competências necessárias para ser um profissional de comunicação, através 
da produção de comerciais, programas acadêmicos, institucionais e de entretenimento.

Views no canal: 663.205
Views no Facebook: 173.176
Total de views: 836.381
Inscritos no canal: 1.880
Minutos de conteúdo exibido no canal: 1.844.665
Curtidas nos vídeos: 10.652
Compartilhamentos dos vídeos: 4.292
Vídeos adicionados a playlists: 4.787
Alunos envolvidos na produção dos programas: 569 
8 programas desenvolvidos pelo Nucom do Rio Comprido, com 71 edições
10 programas desenvolvidos pelo Nucom do Méier, com 20 edições

Programas de destaque na Unidade Rio Comprido: Universo UniCarioca e Próxima Parada 
Programas de destaque na Unidade Méier:  Marca Página e Conexão UniCarioca

Dados do núcleo
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Conteúdo Audiovisual 
para alunos de 
Graduação a Distância
Em 2018, a UniCarioca inaugurou o estúdio audiovisual de EAD, um 
espaço moderno que utiliza tecnologia de ponta para a gravação de 
videoaulas, com lightboard, tornando os vídeos mais dinâmicos e 
atrativos, propiciando, então, uma melhor experiência de aprendizado. 

Vídeos: 56
Minutos/vídeo: 6 min
Total de minutos de 
conteúdo: 336 min

Vídeos: 50
Minutos/vídeo: 25 min
Total de minutos de 
conteúdo: 1.250 min

Vídeos: 46 
Minutos/vídeo: 25 min
Total de minutos de 
conteúdo: 1.150 min

Vídeos de 
abertura das 
disciplinas EAD

Vídeos de 
revisão para 
AV1

Vídeos de 
revisão para 
AV2
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Revista Carioca de 
Ciência, Tecnologia 
e Educação
A RECITE - Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação é uma 
publicação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Novas 
Tecnologias Digitais na Educação da UniCarioca. Seu objetivo principal 
é a divulgação de pesquisas na área de Ciência, Tecnologia e Design 
aplicados à Educação.

Edições lançadas: 
• Volume 3/Número 1, em junho 
• Volume 3/Número 2, em dezembro 
Artigos publicados no Volume 3/Número 1: 9
Artigos publicados no Volume 3/Número 2: 6
Artigos publicados no total: 15

Dados da revista
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Entrevistas ao vivo 
com professores para 
o Jornal Extra
Em parceria com o Jornal Extra, a UniCarioca realizou, ao longo do ano, 
quatro transmissões ao vivo na página do Jornal Extra no Facebook com 
entrevistas de professores e do pró-reitor acadêmico, abordando os 
temas Ensino e Carreira.

Tema: Educação a distância
Professora: Fernanda 
Guimarães
Data: 6/6
Duração: 21 min
Número de views: 40.071

Tema: Profissões do Futuro
Professor: Pró-reitor 
acadêmico Max Damas
Data: 13/6
Duração: 40 min
Número de views: 8.246

Tema: Empregabilidade
Professores: Antonio José 
Chaves e Fernanda Guimarães
Data: 4/7
Duração: 15 min
Número de views: 6.892

Live 1 Live 2 Live 3

Dados do projeto

Parceria
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ATLÉTICA
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Atlética UniCarioca
Organização Estudantil criada por alunos de diversos cursos com o objetivo de promover 
a integração de todo o corpo discente da UniCarioca através do esporte e de eventos. 

Modalidades Esportivas*
Futsal, Handebol, Vôlei, Basquete, Tênis de Mesa, Cabo de Guerra, Futebol de Campo, 
Jiu-Jitsu, Judô, Natação, Cheerleading e eSports. 
*Todas as modalidades são masculinas e femininas, exceto futebol de campo.

Participantes: 500
Atletas: 138
Organizadores: 45, sendo 15 diretores, 
20 coordenadores e 10 colaboradores 
Participações em eventos acadêmicos: 5
Competições: 10
Pódios: 30
Troféus de primeiro lugar: 7
Troféus de segundo lugar: 7
Troféus de terceiro lugar: 16

• Vice-Campeão Brasileiro Universitário 
de League of Legends - Transmitivo pelo 
Sportv

• 4º Lugar Geral no JUCS 2018 - Série A 
-  Sediada em Vassouras-RJ

• Melhor Torcida na Universicopa 2018 - 
Série A - Sediada em Juiz de Fora-MG

• Melhor Atlética no prêmio de melhores 
do ano Vibe 8, empresa de desporto 
universitário

Dados do projeto Premiações

Foto: Flup

Futsal Masculino: A equipe somou a incrível marca de dez finais consecutivas, saindo vencedora 
em seis. Hoje, é considerada uma das melhores equipes do meio universitário.

eSports: A equipe de League Of Legends atingiu a incrível posição de segunda melhor equipe do 
Brasil, no seu primeiro ano de formação. A grande final foi em São Paulo, transmitida ao vivo pelo 
canal SPORTV.

Basquete Feminino: A modalidade é uma carência no esporte universitário. Mesmo assim, a 
Atlética conseguiu montar uma equipe em 2018, que, em seis meses de trabalho, conseguiu alcançar 
uma semifinal em seu primeiro torneio disputado.

Futebol Masculino: Amistoso realizado no dia 29 de julho contra o time de Refugiados Sírios.

Destaques
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UNICARIOCA NA MÍDIA
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UniCarioca na Mídia
Ao longo de 2018, a UniCarioca apareceu de maneira direta ou 
indireta em reportagens de diversos veículos impressos e online.

Entrevista sobre inteligência 
emocional e habilidades 
comportamentais para o especial 
Educação do caderno de bairros 
do jornal O Globo/Tijuca.

Matéria sobre a história de 
sucesso do aluno do curso de 
Pedagogia, Diego Maia Costa, 
para a sessão “Vida de Calouro” 
do Jornal Extra.

Entrevista apresentando dicas de 
como aproveitar melhor o espaço 
para pesquisas e estudos, para a 
coluna “Vida de Calouro” do 
Jornal Extra.

Nota sobre a inauguração da 
Biblioteca Arnaldo Niskier da 
Unidade Méier, no maior portal 
de notícias e serviços do bairro, o 
Sou Méier.

Nota sobre a Consultoria Gratuita 
para ajudar a comunidade com 
o preenchimento da declaração 
de Imposto de Renda na sessão 
“Cidades” da Veja Rio.

Entrevista ao vivo da professora 
Fernanda Flores à rádio CBN com 
dicas de bom comportamento 
para os funcionários ao 
assistirem jogos no trabalho. 

Janeiro MaioFevereiro Março Junho
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UniCarioca na Mídia
Ao longo de 2018, a UniCarioca apareceu de maneira direta ou 
indireta em reportagens de diversos veículos impressos e online.

Matéria com dicas de como 
ingressar e permanecer no 
ensino superior diante da crise 
econômica, para o caderno de 
economia do Jornal Extra.

Reportagem sobre as novas 
carreiras que estão surgindo a 
partir dos avanços tecnológicos, 
publicada no Caderno “Vida 
Ganha” do Jornal Extra.                                           

Entrevista com o professor 
Marcos Ferreira sobre os ramos 
da carreira de Engenharia no 
Brasil, publicada no site do 
Jornal O Dia.

Entrevista com dicas sobre 
empreendedorismo, com 
participação do professor Marcos 
Ferreira, publicada no Jornal 
“Empregos & Estágios.

Matéria sobre o aprendizado a 
distância, publicada na coluna 
“Profissão Certa”, do caderno 
Empregos, do Jornal O Dia.

Matéria no Jornal Empregos & 
Estágios sobre programas de 
mentoria nas universidades, que 
traz o grupo UniCariocaDev e seu 
Projeto Matrix como destaques.

Julho Outubro NovembroAgosto Setembro Dezembro
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Reitor | Celso Niskier

Pró-reitor de Operações | Antonio Alberto Bittencourt

Pró-reitor Acadêmico | Maximiliano Damas

Gerente de Rede | Barbara Avellar

Gerente Administrativo | Diogo Souza 

Gerente de Contabilidade | Jorge Bento Gonçalves 

Gerente Financeiro | Rubem Cunha

Gerente Jurídico | Leonardo Mira

Gerente de Marketing  | Danielle Neiva 

Gerente de Planejamento | George Felippe 

Gerente de Recursos Humanos | Cristina Telles 

COORDENADORES ACADÊMICOS

Assuntos Institucionais | Gisele Amaral

Bibliotecas | Rachel Louredo

Coordenação Geral de Aprendizagem | Lana Silva

Coordenadora NEAD | Viviana Gondim de Carvalho

Coordenadora Polo EAD - Rio Comprido | Ana Paula Machado

Gestor Polo EAD - Méier | Diogo Peçanha

Pós-Graduação e Extensão | Marcos Ferreira

COORDENADORES DE CURSO

Administração | Logística | Marketing

Professores Ricardo Ferreira, Ana Cristina Lott e Ayala Braga

Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Redes de Computadores |

Ciência da Computação | Prof. André Sobral

Engenharia de Computação | Engenharia Elétrica | Prof. Neury Cardoso

Ciências Contábeis | Prof. Sérgio Vidal 

Design | Professores Antônio José Chaves e Jean Pierre Hashimoto

Direito | Professores Gustavo Sampaio Telles Ferreira, Luiz Antonio Alves 

Gomes e Lilian Cazorla 

Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Prof. Wilson Silva

Gestão de Recursos Humanos | Prof. Ricardo Luz

Jornalismo | Prof. Antônio José Chaves 

Pedagogia | Professora Lana Silva

Publicidade e Propaganda | Prof. Jean Pierre Hashimoto

Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação | 

Professores Antônio Carlos Mól e Ana Paula Legey Siqueira

COORDENADORES DE UNIDADE

Méier | Thiago Oliveira

Rio Comprido | Ivan Martins

Gerência de Marketing
Danielle Neiva

Conteúdo e Texto
Karen Neumann

Revisão
João Soares de Lima

Projeto Gráfico e Diagramação
Ana Clara Tavares

Fotos
Nucom – Núcleo de Comunicação e Novas Mídias da UniCarioca
Acervo Institucional
Acervo Flup
Acervo ABMES
Acervo CBESP
Acervo Atlética UniCarioca

Equipe UniCarioca Créditos
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