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

Mais de 30 anos no mercado 
superior de Educação.

Inclusão
Acolhimento
Transformação



Mensagem 
do Reitor
É com muito orgulho que apresentamos à comunidade do Rio de Janeiro o nosso Relatório 
Social 2021, reunindo os principais projetos sociais realizados pela UniCarioca. Envolvendo 
alunos, professores e funcionários, através destes projetos atuamos em 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.  

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

“Todos devem 
dar sua 
contribuição, 
para que o 
êxito da nossa 
sociedade 
seja um êxito 
solidário, 
nunca solitário”.
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PRINCÍPIO 1

Todo indivíduo é único em seu 
potencial de aprender.

PRINCÍPIO 2

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

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 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.

Missão, visão 
e valores

Princípios Educacionais 
e Filosóficos 

PRINCÍPIO 5

A aprendizagem está 
centrada na aquisição de 
competências e deve propiciar 
o desenvolvimento integral 
do aluno. 
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Considerado pelo 8º ano consecutivo, o melhor Centro Universitário do Rio de Janeiro, na avaliação 
do MEC, há mais de 30 anos a UniCarioca dedica-se à qualidade da educação, empregabilidade e 
acessibilidade ao ensino superior, oferecendo serviços de qualidade com preços acessíveis. 

Começou como Faculdade Carioca de Informática, em 1990 com sede em Botafogo e apenas 
70 alunos. Hoje, são mais de 10 mil estudantes, distribuídos nas nossas unidades/polos: Rio 
Comprido e Méier, e nos polos EaD: Bento Ribeiro, Campo Grande, Madureira, Taquara e Santa 
Cruz, em parceria com o Santa Mônica Centro Educacional, trazendo mais conforto e flexibilidade, 
tornando aquele diploma de graduação possível. 

Nos últimos anos, ampliou a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, implementou 
cursos à distância, extensão e o Mestrado Profissional. Em três décadas, já foram mais de 20 mil 
estudantes formados na UniCarioca. 

Em 2021, a UniCarioca realizou diversos eventos institucionais e acadêmicos, com o intuito 
de ampliar o conhecimento do corpo discente, aproximá-lo e prepará-lo para o mercado de 
trabalho; promoveu ações voltadas ao bem-estar social e ao desenvolvimento sustentável da 
comunidade; ampliou o número de núcleos e serviços oferecidos; lançou novos cursos de pós-
graduação e expandiu a oferta de cursos de graduação para outras unidades/polos; produziu 
conteúdos audiovisuais; investiu no esporte, através do apoio à Atlética; além de estar presente 
em importantes eventos externos voltados ao mercado de educação.  

Para 2022, nos desafiamos a continuar nossa trajetória de sucesso, oferecendo educação 
de qualidade, inovando e contribuindo, de forma solidária, para o êxito de nossos alunos e da 
comunidade na qual estamos inseridos.

Introdução



Avaliação 
do MEC

Eventos 
Acadêmicos

Políticas de 
Incentivo 

Eventos 
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Avaliação do MEC
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Por mais um ano, o MEC comprova a qualidade de ensino da UniCarioca! 
O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado de 2018, em que o nosso curso de Marketing EaD 
conquistou nota máxima (conceito 5), no Enade/MEC, o que o classifica como o melhor EaD do Brasil.  
Já em 2019, foi a vez do curso de Engenharia de Produção conquistar nota máxima (conceito 5), no Enade/MEC, 
classificado como 1º lugar geral no Rio de Janeiro e 4º lugar geral no Brasil. Além disso, os cursos de Jornalismo 
e Administração foram avaliados com 4 estrelas pelo Guia do Estadão.

Anterior a este resultado, em 2018, o MEC divulgou duas das suas avaliações anuais: Conceito Preliminar de 
Curso (CPC), que avalia a qualidade dos cursos, e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), que 
avalia a qualidade das instituições de ensino. E mais uma vez, a UniCarioca obteve conceito 4 no IGC (Índice 
Geral de Cursos), o que nos classifica, pelo sétimo ano consecutivo, como o melhor Centro Universitário privado 
do Rio, na avaliação do MEC, e entre os dez melhores do Brasil, em um universo de 288 centros universitários. 

O IGC é o principal indicador de qualidade do ensino superior brasileiro e as notas variam numa escala de 1 a 
5 e, somente as instituições avaliadas em 4 e 5 são consideradas excelentes.  O ranking entre instituições de 
ensino foi excepcional. Dos nossos 14 cursos já avaliados, sete são os melhores do estado do Rio de Janeiro, 
todos com conceito 5 ou 4. 

• Administração conquistou o segundo lugar geral no município do Rio.
• Ciências Contábeis e Gestão de RH conquistaram primeiro lugar geral no município do Rio.  
• Design conquistou o primeiro lugar entre as instituições de ensino privadas do estado do Rio de Janeiro.  
• Jornalismo e Logística conquistaram primeiro lugar geral no estado do Rio de Janeiro.  
• Marketing presencial conquistou o primeiro lugar geral no município do Rio, com nota máxima (conceito 5). 
• Marketing EAD conquistou o primeiro lugar geral no Brasil, com nota máxima (conceito 5)
• Publicidade conquistou segundo lugar geral no estado do Rio de Janeiro.

Jornalismo

1º lugar geral do estado do Rio de Janeiro

Logística

1º lugar geral do estado do Rio de Janeiro

Marketing

1º lugar geral no município do Rio de Janeiro

Marketing EaD

1º lugar geral do Brasil

Pedagogia

1º lugar geral do estado do Rio de Janeiro

e 3º lugar geral do Brasil

Publicidade 

2º lugar geral do estado do Rio de Janeiro

Redes de Computadores

1º lugar geral do Brasil

Administração

2º lugar geral no município do Rio de Janeiro

Análise e Desenv. de Sistemas

1º lugar geral do estado do Rio de Janeiro

Ciência da Computação

1º lugar entre as IES privadas do estado do Rio de Janeiro

Ciências Contábeis

1º lugar geral no município do Rio de Janeiro

Design

1º lugar entre as IES privadas do estado do Rio de Janeiro

Engenharia da Computação

2º lugar entre as IES privadas do município e do estado 

do Rio de Janeiro 

Engenharia de Produção

1º lugar entre as IES privadas do município do 

Rio de Janeiro

Gestão de RH

1º lugar geral do município do Rio de Janeiro

Avaliação do MEC
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Políticas de Incentivo
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Parceria:

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. 

Total de Bolsas em 2021

Encerramos 2021 com 3.473 alunos  
Prouni com bolsas integrais ativas.  

Prouni
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Em 2021, a UniCarioca chega em sua segunda edição do 
Vestibular Premiado em que foram concedidas 30 bolsas de 
estudo de até 100% (cem por cento), para o primeiro semestre de 
2021, válidas durante todo o curso. As bolsas de estudo foram 
concedidas aos candidatos que realizaram o Processo Seletivo 
Vestibular Premiado 2021.1 no período vigente da campanha e 
obtiveram a melhor nota da semana.

Vestibular da Virada da UniCarioca é um concurso cultural, que 
buscou valorizar as melhores notas para os inscritos no Processo 
Seletivo, com a concessão de bolsas de estudo de até 85% (oitenta 
e cinco por cento), para o primeiro semestre de 2022, válidas 
durante todo o curso. As bolsas de estudo foram concedidas 
aos candidatos que realizaram o Processo Seletivo no período 
vigente da campanha de acordo com as seguintes notas:

Números de 2021

Encerramos 2021 com 40 alunos 
contemplados no Vestibular Premiado 
com bolsas ativas.

• De 4 até 6,4: 60% para todo o curso
• De 6,5 até 6,9: 65% para todo o curso
• De 7 a 7,4: 70% para todo o curso
• De 7,5 a 7,9: 75% para todo o curso
• De 8 a 8,4: 80% para todo curso
• Acima de 8,5: 85% para todo curso

Vestibular 
Premiado

Vestibular 
da Virada
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Parcerias, Núcleos 
e Serviços
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O Núcleo de Computação Aplicada da UniCarioca (NUCAP) é um setor multidisciplinar que reúne 
pesquisadores e bolsistas das áreas de Computação, Pedagogia e Design, com a missão de 
desenvolver materiais educativos, utilizando novas tecnologias para instigar formas inovadoras 
e motivadoras de ensinar e aprender.

Além dos projetos desenvolvidos em parceria com o Mestrado em Novas Tecnologias Digitais na 
Educação, jogos educativos digitais; aplicativos, ferramentas de aprendizado, portal educativo, 
dentre outros, foram desenvolvidas uma série de ações voltadas especificamente para a 
pandemia. São elas: Portal informativo, com informações atualizadas sobre o tema; Reforço 
Escolar durante a pandemia do Coronavírus, com 14 atividades lúdicas para divertimento e 
aprendizagem das crianças em casa, nos tempos de distanciamento social; E-book com 
sequências didáticas e material de apoio para que educadores e pais possam desenvolver suas 
próprias sequências didáticas com o eixo temático Coronavírus.

Todo o conteúdo desenvolvido pelo NUCAP, em parceria com o Mestrado em Novas Tecnologias 
Digitais na Educação, é disponibilizado de maneira gratuita na plataforma Proximal, um banco 
de inteligência com renovação constante, que compartilha conhecimento e experiências 
de forma colaborativa, com o objetivo de maximizar o impacto da tecnologia digital na 
educação, resultado de pesquisa, desenvolvimento e produção realizados por professores e 
desenvolvedores multidisciplinares, ampliando seu espectro de atuação através de seu livre 
uso por instituições de ensino, beneficiando, de forma relevante, professores e alunos.

Professores envolvidos 
Ana Paula Legey, Antônio Carlos Mól e André Cotelli

Alunos envolvidos
• 15 alunos bolsistas de Iniciação Científica  

CIEE/UniCarioca
• 04 alunos de Iniciação Científica CNPq/UniCarioca 

 
Os 19 Bolsistas são dos cursos de graduação em  
Análise e Desenvolvimento de Sistemas,  
Ciência da Computação, Design e Jornalismo. 

Produtos desenvolvidos
• 09 sequências didáticas com tecnologias digitais 
• 09 e-books
• 16 artigos – editoração de artigos da revista 

Recite impressa (Volume 6, números 1 e 2)
• 16 artigos – editoração de artigos da revista 

Recite eletrônica (Volume 6, números 1 e 2)
• Editoração de 04 capas da revista Recite 

Impressa (Volume 6, números 1 e 2) e  
eletrônica (Volume 6, números 1 e 2)

Nucap - Núcleo de 
Computação Aplicada
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O Núcleo de Práticas Jurídicas da UniCarioca (NPJ) é um setor criado pela Portaria 1886/94, 
que obrigou a instituição de NPJs nas IES. Fruto das experiências com os antigos escritórios 
modelos, o paradigma dos NPJs era o acesso à justiça e o compromisso social.

No Século XXI, o modelo de NPJ foi sucessivamente redesenhado, conjugando os 
compromissos sociais com metodologias educacionais. O aprendizado baseado em 
problemas foi a novidade no início do século e é adotado pelo NPJ do UniCarioca. 

A OAB regula e fiscaliza do Estágio profissional de Advocacia que pode ser oferecido por 
entidade conveniada com a OAB/RJ. O MEC regula  e fiscaliza a o cumprimento das DCNs 
que, no caso dos Cursos de Direito, prescrevem normas ao NPJ.  

O NPJ conveniou-se com a OAB/RJ em agosto de 2021 e passou a realizar o estágio 
obrigatório (curricular) com o status, perante a OAB/RJ, de estágio profissional de advocacia, 
o que garante aos estudantes que realizam estágio no NPJ  do UniCarioca a inscrição nos 
Quadros da OAB/RJ.

Professores envolvidos
• Renan Aguiar, coordenador do NPJ, 

advogado e professor de Direito
• Renata Edmir, advogada e orientadora 

do Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ
• Ana Flávia Mendonça, advogada e 

orientadora do NPJ
• Alice de Oliveira, assistente administrativa 

Alunos orientados em 2021.2 
• Renan Aguiar: 790
• Renata Edmir: 1.245
• Alice de Oliveira: 1.032

Consultas e pareceres realizados em 2021.2  
para o público externo
• Consultas/ Pareceres: 47
• Ações ajuizadas: 11
• Mediações/ acordos/ conciliações: 06

NPJ - Núcleo de 
Práticas Jurídicas
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A UniCarioca possui uma área dedicada a carreiras, que tem por objetivo 
orientar os alunos no autoconhecimento, no desenvolvimento das 
competências socioemocionais, no planejamento e na gestão de suas 
carreiras, além de buscar oportunidades profissionais. 

O aluno recebe orientações sobre currículos, entrevistas, dinâmica de 
grupo, desenvolvimento de novas competências, além da oportunidade de 
interagir com empresas e de conhecer as tendências do mercado.

Carreiras

Dados do Núcleo
• Parceria com 8 novas Instituições
• Divulgação de 350 vagas de estágio e 5 programas de trainee
• Realização de aproximadamente 50 atendimentos, entre  

estudantes do Rio Comprido e Méier
• Realização de um grande evento, a Feira Virtual de Carreiras 

da UniCarioca: UniCarreira
• Participação na Feira de Estágios do NUBE
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A Carioca Jr. é um fomentador de novas experiências e desenvolve 
habilidades comportamentais, que poderão afetar a carreira profissional 
do aluno no mercado de trabalho. A empresa Júnior da UniCarioca tem 
como foco consultoria e transformação digital.

O projeto nasceu a partir da iniciativa dos próprios alunos, com o objetivo 
de criar um projeto de extensão para que pudessem colocar em prática 
tudo que estão aprendendo durante a sua graduação, e ao mesmo tempo 
se preparar para o mercado de trabalho. 

A cada semestre realiza-se um processo seletivo para angariar novos 
participantes. As vagas são para as áreas de Gestão, Marketing e 
Tecnologia e alunos de todos os cursos podem se inscrever. A contratação 
é em regime de voluntariado e a cada semestre o participante do projeto 
ganha 30 horas PAC.

Carioca Jr.  
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Para além da formação acadêmica, a UniCarioca tem consciência da lacuna na formação da sociedade, de 
um modo geral. Por isso, os Cursos de Extensão em Letras e Números e Física e Bits e Bytes oferecem 
aulas de revisão gratuitas de Português, Matemática, Física e Informática para alunos e convidados, aos 
sábados, no período da manhã. 

Comprometidos com a verdadeira formação de seus alunos e dispostos a oferecer educação de qualidade, 
o Projeto teve início em 2009 e, desde então, podemos ver os frutos de uma semente plantada há mais 
de uma década, resultar em centenas de sementes multiplicadoras que participam e divulgam o Projeto. 

Projeto Letras, Números, 
Física e Bit&Bytes 

2021.1
• Total de aulas ministradas: 16
• Total de horas por curso: 12h
• Horas por aula: 3h
• Frequência: 1.369 participações

2021.2
• Total de aulas ministradas: 20
• Total de horas por curso: 15h
• Horas por aula: 3h
• Frequência: 1.619 participações
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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 do curso.

Monitoria

2021.1
• Alunos atendidos: 4.210 
• Número de monitores: 11 
• Cursos envolvidos: 8 
• Período de atendimento: 

fevereiro a junho

2021.2
• Alunos atendidos: 4.431
• Número de monitores: 11
• Cursos envolvidos: 9
• Período de atendimento: 

agosto a dezembro
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Há mais de 50 anos, a ABRH-RJ congrega os profissionais de Recursos 
Humanos. Com mais de mil associados entre pessoas físicas e jurídicas,  
o foco abrange todas as questões que integram o novo mundo do trabalho 
e a missão principal é o desenvolvimento de pessoas e organizações 
 a partir da disseminação do conhecimento.

Baseando-se nesse conhecimento e experiências, a ABRH-RJ e UniCarioca 
se uniram para oferecer o curso de Formação de Analista de Recursos 
Humanos. Esse curso visa capacitar profissionais que atuam na área 
de recursos humanos e de outras áreas que queiram desenvolver e/
ou aprimorar competências em gestão de pessoas, além de estudantes 
de graduação e demais interessados em ingressar na área. Em 2021,  
13 alunos formaram a primeira turma da graduação em Gestão  
de Recursos Humanos.

Parceria ABRH-RJ

Parceria:
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Cisco Networking Academy é parceira da Especialização em Projeto e Gerência de Redes 
de Computadores da UniCarioca.

A Especialização em Projeto e Gerência de Redes de Computadores da UniCarioca conta 
com a parceria da Cisco Networking Academy para aprimorar conhecimentos teóricos e 
práticos e formar profissionais de destaque no mercado, com currículos completos.

Além da Cisco, os alunos do curso também têm contato com conteúdo acadêmicos  
de consagradas empresas como Microsoft e Linux e acesso às publicações sobre Gestão de 
Serviços de Tecnologia da Informação - ITIL (Information Technology Infraestructure Library).

Além desse suporte à especialização, a UniCarioca, Cisco e a ONG Favela Radical se uniram 
para oferecer o Curso introdutório de Informática Get Connected para jovens e adultos.
O curso é um primeiro passo para aqueles que desejam se inserir no mundo digital, tendo 
as redes como uma base para a conexão de pessoas e coisas. O conteúdo explora a rede 
humana e apresenta aos alunos o mundo das mídias sociais.

Parceria Cisco

Parceria:
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A UniCarioca possui convênio com o Programa de Bolsas 
Santander Universidades. Esse programa oferece bolsas  
de estudo no valor de R$ 300,00 ao mês, durante o período  
de um ano, com o objetivo de auxiliar no pagamento da mensalidade 
ou custos do curso, como material didático, alimentação  
e transporte.

Além disso, todos os inscritos têm acesso a um curso on-line 
gratuito de inglês por 30 dias, que inclui: teste de nivelamento, 
videoaulas na plataforma, ingresso à comunidade internacional 
de alunos, certificado europeu a cada unidade concluída e acesso 
a 16 níveis de inglês.

Santander

Parceria:

Com a disseminação da Covid-19, a metodologia de ensino  
a distância se tornou a forma segura de continuar estudando, 
além de contar com toda a flexibilidade em relação ao tempo 
diário de estudo. Entendendo a importância do Ensino  
a Distância (EaD) nesses dias de isolamento, o Instituto Êxito 
de Empreendedorismo disponibiliza mais de trezentos cursos  
on-line em diversos segmentos para a comunidade acadêmica 
da UniCarioca.

Instituto 
Êxito

Parceria:
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Responsabilidade 
Social
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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 15ª 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. Tais como: trotes solidários, doações de livros, consultorias 
gratuitas de imposto de renda, feira de carreira, aulas gratuitas de reforço do 
aprendizado em diversos conteúdos, serviço gratuito de orientação à carreira, 
workshops de capacitação gratuitos abertos para a comunidade, 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.

Selo de 
Responsabilidade Social 
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A UniCarioca, junto com a ONG Projeto Compaixão RJ, realizou entre os dias 06 e 20 de junho, a Campanha 
do Agasalho 2021, uma campanha humanitária com o objetivo de arrecadar casacos, calças, meias, 
edredons, mantas e cobertores em bom estado, além de roupas masculinas e femininas para adultos e 
crianças, que foram doadas para pessoas em situação de rua.

Com a chegada do inverno, os agasalhos se tornam itens muito importantes para a proteção contra o frio. 
Por isso, a UniCarioca convidou os alunos e colaboradores para aderirem a essa campanha e realizarem 
suas doações.

Adaptada para respeitar o isolamento social, devido à pandemia de Covid-19, as doações poderiam ser 
retiradas na residência do doador, em pontos de coleta ou entregues nas unidades Rio Comprido e Méier.

Campanha 
do Agasalho  

Dados do evento
• Período: de 6 a 20 de junho
• Local: Méier e Rio Comprido
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Inovação
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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.

Mestrado Profissional 
em Novas Tecnologias 
Digitais na Educação 

Resultados do Mestrado

• 12 professores orientadores vinculados ao mestrado 

• 32 dissertações defendidas 

• 32 alunos habilitados ao grau de mestre 

• 1 revista científica produzida, com 2 edições (Revista RECITE)

• Participação de 100 alunos no Simpósio de Novas Tecnologias Digitais na Educação - SINTED  

• Realização do I Encontro UniCarioca de Aprendizagem e Novas Tecnologias.
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Em 2021, a UniCarioca lançou o curso de extensão “Formação em Educação para Cidadania Através 
do Trânsito”. Nesse curso, o estudante pode aprender mais sobre Cidadania, Meio Ambiente e 
Trânsito Seguro, de maneira prática, com conteúdo atrativos e os melhores professores da área.

Até julho de 2022, foram matriculados 6.368 estudantes, dos quais 557 finalizaram o exame 
de certificação, e dentre estes 506 obtiveram nota satisfatória. Dessa forma, o curso fornece 
ao estudante possibilidades para tornar-se um agente de transformação na construção de um 
trânsito mais seguro com conhecimentos em:

• Espaços urbanos e mobilidade
• Cidadania na prática: com cases reais
• Direitos e deveres no trânsito
• Posturas de ciclistas e pedestres
• Aplicativos e transportes alternativos
• Dentre outros tópicos

Curso de Extensão

Formação em Educação 
para Cidadania através 
do Trânsito
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A Plataforma PROXIMAL – Práticas Educativas Digitais - tem por objetivo 
maximizar o impacto da tecnologia digital na educação, resultado de 
pesquisa, desenvolvimento e produção, tudo realizado por professores e 
desenvolvedores multidisciplinares, ampliando seu espectro de atuação 
através de seu livre uso por instituições de ensino, beneficiando, de forma 
relevante, professores e alunos. O foco é armazenar, preservar, disseminar 
e possibilitar o acesso aberto à produção científica e acadêmica, como um 
bem ao público global, e o inerente processo de transformação do docente 
e do discente.  

Através da plataforma, são disponibilizados produções e conteúdos 
acadêmicos, tais como: dissertações de mestrado, edições da revista 
acadêmica; recursos tecnológicos (aplicativos, holografias, jogos e vídeos), 
conteúdos técnicos, produções bibliográficas e eventos.  

Plataforma 
Proximal 

Professores envolvidos 
Ana Paula Legey, Antônio Carlos Mól e André Cotelli

Alunos envolvidos
• 15 alunos bolsistas de Iniciação Científica  

CIEE/UniCarioca
• 04 alunos de Iniciação Científica CNPq/UniCarioca 

 
Os 19 Bolsistas são dos cursos de graduação em  
Análise e Desenvolvimento de Sistemas,  
Ciência da Computação, Design e Jornalismo. 

Produtos desenvolvidos
• 09 sequências didáticas com tecnologias digitais 
• 09 e-books
• 16 artigos – editoração de artigos da revista 

Recite impressa (Volume 6, números 1 e 2)
• 16 artigos – editoração de artigos da revista 

Recite eletrônica (Volume 6, números 1 e 2)
• Editoração de 04 capas da revista Recite 

Impressa (Volume 6, números 1 e 2) e  
eletrônica (Volume 6, números 1 e 2)
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Em 2021, a UniCarioca em parceria com o Santa Mônica 
Centro Educacional, expandiu seus POLOS para mais cinco 
(05) bairros espalhados pelo Rio de Janeiro, trazendo mais 
conforto, agilidade e inovação, ampliando a possibilidade de 
aquisição do diploma de graduação.  

Expansão

UniCarioca agora em 
novos bairros do Rio 

Os Polos iniciais são nos bairros

• Bento Ribeiro  
• Madureira  
• Taquara  
• Santa Cruz   
• Campo Grande
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Eventos 
Institucionais
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A UniCarioca e a ONG Favela Radical se uniram para oferecer o Curso 
introdutório de Informática Get Connected para jovens e adultos. O curso foi 
um primeiro passo para aqueles que desejam ingressar no mundo digital, 
tendo as redes como uma base para a conexão de pessoas e coisas. O 
conteúdo explorou a rede humana e apresentou aos alunos o mundo das 
mídias sociais.  

Foram abertas duas turmas, uma com foco em jovens de 13 a 18 anos e 
outra para adultos. Os inscritos contaram ainda com mentoria realizada por 
alunos do curso de Redes de Computadores da UniCarioca durante um mês.

UniCarioca em Ação 
Parceria com Cisco e Favela Radical 

Parceria:
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Com a pandemia do COVID-19, a necessidade de refletirmos sobre o uso das tecnologias digitais no campo 
educacional tornou-se ainda mais urgente. Afinal, gestores, docentes, discentes, dominando ou não os 
recursos digitais, tiveram que aplicá-los em sua rotina de trabalho. As perguntas que ficam são: o que 
aprendemos sobre os usos das tecnologias digitais na Educação? Há previsões de consequências danosas 
ao universo estudantil. Como atuaremos para diminuí-las? Como trabalhamos com o que temos e, mais 
ainda, como construiremos o que queremos? 

O evento contou com palestras, rodas de conversa e cursos que abordaram novos olhares sobre o uso 
das tecnologias digitais na Educação, a partir de reflexões acerca de desafios, tanto recorrentes quanto 
novos. O objetivo é inspirar profissionais e estudantes, de forma crítica, inovadora, interdisciplinar e 
contextualizada, com base em produções científicas.

II Simpósio de Novas 
Tecnologias Digitais na 
Educação da UniCarioca
Desafios de hoje e amanhã: Partindo do 
que temos para construir o que queremos
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De 11 a 13 de maio, aconteceu a Semana de Gestão 2021.1 da 
UniCarioca. A universidade promoveu um ciclo de palestras on-line 
com temas importantes sobre competências e mercado de trabalho 
para a área de Gestão no cenário atual.

Semana de Gestão
Como será o amanhã? 
Reflexões sobre Competências 
e Mercado de Trabalho

Temas das palestras
• Construindo carreiras e negócios sustentáveis
• Gerenciamento de times (Gente & Gestão) - da teoria à prática
• De aluno para aluno: Tecnologia do futuro e Dicas sobre como não perder  

seu job para um robô
• De aluno para aluno: Competências rumo ao mercado de trabalho pós-pandemia:  

Como ser protagonista do seu destino?
• CRA-RJ: competências, tendências de mercado e atuação do Gestor na indústria 4.0
• Práticas Assertivas de Gestão com Empreendedores Comunitários
• Transformação digital, as organizações e o marketing
• Liderança no touch: como liderar equipes remotas
• Mundo VUCA e mindset ágil, que treco é isso?
• Design de experiências: encantando cidadãos mutantes

Dados do evento
Período de realização: 11 a 13 de maio
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Foi realizada nos dias 19 e 20 de outubro a 13ª edição da UniCarreira, feira de carreiras 
promovida pelo Centro Universitário UniCarioca. O evento contou com oficinas, palestras e 
estandes com oportunidades de estágios e empregos em diversos segmentos, exposição 
fotográfica “Múltiplos olhares”, organizada pelo grupo de Estudos Avançados em Fotografia 
(EAF), além do espaço empreendedor, voltado para pessoas que desejavam compartilhar 
sua trajetória e incentivar o empreendedorismo.  

UniCarreira Dados do evento
• Data: 19 e 20 de outubro
• Inscritos nas palestras: 3788
• Inscritos nas oficinas: 398
• 10 palestras realizadas 
• 1 mesa redonda
• 4 oficinas
• 22 empresas parceiras das palestras (Academia do Universitário; Ambev; AO3 Estúdio 

de Ideias; Artplan; Atlética UniCarioca; BrMalls; CMOV; DLM Etiquetas; ENACTUS; 
Estante Mágica; Fábrica de Startups; Grupo Seres; IBM; Kindle; Litro de Luz; Michael 
Page; Michelin; Parangolé do saber; Reserva; Rock in Rio; RPM Comunicação e Subsea7) 

• 9 stands de empresas (Ambev; Atlética; Br Malls; CIEE; ENACTUS; Estante Mágica; 
Grupo Seres; IBM e MUDES) 

• 5 empreendedores participantes do espaço do empreendedor



UniCarioca | Relatório Social 2021UniCarioca | Relatório Social 202170 71

Após a longa fase da pandemia, a cerimônia de colação de grau voltou 
para o formato presencial. A Promover Formaturas fez todo o evento de 
forma 100% gratuita, respeitando todos os protocolos de saúde e com 
toda a estrutura necessária, para tornar esse momento único. Todos os 
alunos e convidados tiveram que apresentar o comprovante de vacinação 
na entrada do evento e tiveram a sua temperatura aferida.

Formatura

Colação de Grau 2021.1

Dados do evento
• Período: 18 a 22 de outubro
• Local: Garden Party, Jacarepaguá - RJ
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Eventos 
Acadêmicos
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O projeto é uma iniciativa do curso de Gestão de Recursos Humanos 
para auxiliar os alunos com orientações sobre a carreira do profissional 
da área. Promovendo uma série de LIVES com profissionais atuantes 
no mercado de Gestão de Pessoas, que dividiram suas experiências, 
visões sobre a carreira e contaram sobre a contribuição da graduação 
para a potencialização da atuação profissional.

O evento gratuito e aberto ao público foi realizado na plataforma 
Microsoft Teams e contou com a participação de profissionais de 
importantes empresas como: Stone Pagamentos; Lan Design; Grupo 
Capacitare; Rede D’Or; TIM Brasil; Rede Supermaket e BrMalls, além 
de vencedores e finalistas do Prêmio Ser Humano 2019 - ABRH-RJ.

Projeto Casos 
de Sucesso 
da Graduação 
em Recursos 
Humanos  

2021.1 
• Datas: 26 e 27 de abril 

Palestrantes
• Camila Maciel – Assistente de Cultura e Engajamento na Atento Brasil
• Fillipe Xavier – Consultor de Diversidade e Inclusão na empresa TIM Brasil
• Carlos Henrique Barbosa – Assistente de R&S na empresa BrMalls
• Ticyana Arnaud – Consultora e Gestora na Consultoria Arnaud – Mentoria de Carreiras
• Pedro Medeiros – Coordenador de Gente e Cultura na empresa Roda Conveniência
• Taís Alencar – Assistente de R&S na Brasil Center
• Mayara Goés – Assistente de Remuneração e Benefícios da HASH - Tecnologia da 

Informação e Serviços

2021.2 
• Data: 05 de outubro   

Palestrantes
• Caroline Salvestroni – Analista de RH na Neurolife Líquor
• Raquel Medeiros – Analista de RH Supergasbrás
• Tayline Montico – Analista de RH na TRIMAK Engenharia e Comércio
• Jefferson Neri – Analista de RH na Unimed Rio participações
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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 
debater sobre a carreira de administrador, do profissional de marketing e do profissional 
de logística, em um ciclo de palestras com quatro temas distintos: “A importância do 
profissional de Administração no mercado de trabalho”; “Perspectivas do mercado de 
trabalho para o administrador”; “Perspectivas do mercado de trabalho para o profissional 
de Marketing e Logística” e “Certificação profissional e perspectivas do mercado de 
trabalho para o administrador”.

Aula Inaugural

Ensino a Distância 

2021.1 
• Data: 11 de março a 17 de abril 
• Unidades: Rio Comprido e Méier 
• Cursos envolvidos: Administração, 

Logística e Marketing 
• 4 temas distintos de Palestra 
• 9 palestras realizadas 
• 360 alunos participantes

2021.2 
• Data: 14 e 29 de agosto  
• Unidades: Rio Comprido e Méier  
• Cursos envolvidos: Administração, 

Logística e Marketing 
• 2 temas de Palestra 
• 2 palestras realizadas 
• 109 alunos participantes 
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No dia 09 de setembro, às 19h, com transmissão on-line pelo YouTube da UniCarioca, ocorreu 
a primeira Aula Inaugural dos Cursos de Saúde e Bem-Estar. 

O evento contou com a participação da professora Iara de Xavier que apresentou a palestra: 
“A Formação do Profissional de Saúde no Mundo Pós-pandemia”, o Magnífico Reitor da 
UniCarioca e presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 
(ABMES), Professor Celso Niskier; o Ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho e 
nosso convidado, o Diretor-presidente do Grupo Ser Educacional, Presidente dos Sindicatos 
de Instituições de Ensino Superior de Pernambuco e da Paraíba, Prof. Jânyo Diniz.  

No mesmo evento, a professora Iara de Xavier foi homenageada com o título “Professora 
Honoris Causa”. 

Aula Inaugural

Cursos de Saúde
e Bem-estar 
Professora Honoris Causa – Iara de Xavier
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Com o objetivo de promover o acolhimento e a interação das turmas, 
a coordenação e o polo de educação a distância convidaram os 
alunos para a Aula Inaugural On-line dos cursos de EaD dos polos 
Rio Comprido e Méier.

Os alunos tiveram a oportunidade de visualizar a plataforma de 
ensino e aprendizagem e tirar dúvidas pertinentes ao Curso. Esses 
encontros ocorreram em ambos os semestres letivos de 2021

A coordenação do curso de Ciências Contábeis da UniCarioca 
convidou todos os alunos e público externo para participarem 
da palestra e aprenderem a investir no mercado financeiro de 
forma prática e objetiva em momentos de crise.

Aula Inaugural 
Cursos de 
Graduação 
a Distância 

Live UniCarioca

Como Investir 
em Tempos
de Crise

Dados do evento
• Período: 27/02, 06/03 e 17/08
• Local: On-line

Dados do evento
• Data: 02 de dezembro
• Local: On-line
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Dados do evento
• Período: 07 a 09/12/21
• Local: On-line

Temas das palestras
• Tecnologias Inclusivas e o Laboratório de Aprendizagem
• Inclusão e Pesquisa-Ação
• Desafios para Educação Inclusiva – Reflexões sobre Aspectos Legais, Morais e Éticos

O Laboratório de Práticas Inclusivas do Mestrado da UniCarioca realizou, 
entre os dias 07 e 09 de dezembro, o 1º Seminário de Educação Inclusiva 
- Metodologias, Teorias & Práticas Docentes com o objetivo de disseminar 
informações a respeito da Educação Inclusiva, pensando a partir de 
diversos ângulos (metodológicos, morais, legais e éticos).

O evento foi destinado para todos os alunos do mestrado, todos os 
professores do mestrado, todos os ex-alunos do mestrado e pessoas 
interessadas em realizar mestrado na UniCarioca.

Mestrado UniCarioca 

1º Seminário de 
Educação Inclusiva 
Metodologias, Teorias & 
Práticas Docentes
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Temas das palestras
• Desafios da Mediação na Divulgação e Ensino de Ciências
• Possibilidades de Desafios para Formação Docente com uso de Tecnologias Digitais
• Como as Novas Tecnologias Movimentam as Práticas Educativas Inclusivas?
• Capacitismo e Educação Inclusiva no Brasil
• Gamificação na Educação On-line: Conceitos, Estratégias e Tecnologias Aplicadas
• A Produção de Conhecimento e o Protagonismo em Soluções - a partir da Ciência

Dados do evento
• Período: 28/10 até 01/12
• Local: On-line

O objetivo do Webinar foi apresentar a comunidade acadêmica e científica 
importantes pesquisas desenvolvidas no Mestrado Profissional em 
Novas Tecnologias Digitais na Educação da UniCarioca, com abordagens 
sobre Práticas de Divulgação e Ensino de Ciências; Práticas Pedagógicas 
para Orientação da Aprendizagem no Reforço Escolar; Estudos em 
Educação Inclusiva; Metodologias e Tecnologias Inovadoras aplicadas na  
Educação On-line.

O evento foi destinado para professores da educação infantil, ensino 
fundamental e médio das escolas públicas e privadas, alunos, pesquisadores 
de instituições de ensino públicas e privadas e demais interessados.

Mestrado UniCarioca

Webinar Educação & 
Tecnologias Digitais 
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A coordenação do curso de MBA em Produção Cultural da UniCarioca 
promoveu uma live com professores da Pós-graduação para falar 
sobre como é trabalhar atrás das cortinas de todo espetáculo. A live 
teve como foco pessoas das áreas do meio cultural, produção de 
eventos etc.

Numa palestra aberta a toda a comunidade da UniCarioca, a 
coordenação do curso de Ciências Contábeis discutiu sobre como 
entender as mudanças e saber como planejar sua carreira com 
orientações para se comportar em uma entrevista, como elaborar 
o próprio currículo e como utilizar as ferramentas existentes para a 
procura do tão sonhado estágio.

UniCarioca Lives  

Diários de 
um Produtor

Palestra

Como alavancar 
sua Carreira?  

Dados do evento
• Período: 15 e 29 de setembro
• Local: On-line

Dados do evento
• Data: 01 de abril
• Local: On-line
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Em comemoração ao Dia do Contador, a Coordenação do Curso de 
Ciências Contábeis da UniCarioca promoveu uma série de lives com a 
participação de convidados especialistas do mercado.

Lives UniCarioca

Dia do Contador 
Dados do evento

• Período: 22 a 24 de setembro

• Local: On-line

Temas abordados e palestrantes

• Reforma Tributária 

Tatiane Romana - Especialista em Planejamento Tributário, com experiência na área de 

Administração com ênfase em Ciências Contábeis 

Paulo Pêgas - Contador e Professor de Contabilidade Tributária, Autor de livros na área 

contábil-tributária, sendo o principal o Manual de Contabilidade Tributária

• Marketing Contábil 

Gisele Lima - Contadora há 14 anos, empresária contábil na BI Contábil Contabilidade 

Consultiva, membro nas comissões de BPO, Jovens lideranças e tributária no CRC/RJ e 

Jornalista e Apresentadora de rádio no programa resenha de Contador na Rádio Influência

• BPO Financeiro 

Fabiano Castro – Sócio-diretor da empresa JR Contabilidade e conselheiro do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro
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A Coordenação do Curso de Pós-graduação em Jornalismo Esportivo 
promoveu dois encontros com a participação de jornalistas do 
mercado a fim de discutir tendências e compartilhar experiências.

Lives Pós-Graduação 

Jornalismo 
Esportivo

Dados do evento
• Período: 30 de agosto a 06 de setembro
• Local: On-line 

Temas abordados e palestrantes
• Esporte Paralímpico: Desafios e oportunidades para o jornalismo com Danielle 

Lima – Especialista em Esportes Paralímpicos
• Pandemia e Jogos Olímpicos: as mudanças na cobertura de um megaevento com 

Marcelo Courrege – Correspondente da TV Globo na Europa
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“Educação ao longo do tempo: olhares humanos e tecnológicos” se caracteriza por uma 
exposição on-line, sem fins lucrativos, que teve por objetivo principal democratizar o 
acesso à história das transformações educacionais ao longo do tempo no Brasil.

A exposição com fotografias documentais e autorais inéditas teve seu início de visitação 
no dia 10 de julho de 2021 e a vernissage on-line contou com talks shows e debate com 
historiadores da Educação, Museólogos, Antropólogos e profissionais da Educação, Novas 
Tecnologias, Cultura e Arte.

A exposição on-line foi uma realização do Mestrado em Novas Tecnologias Digitais na 
Educação, produto especial da disciplina Metodologias Ativas na Educação. Os professores 
da disciplina, Profa. Dra. Luciane Conrado e o Prof. Me. André Cotelli, foram os curadores 
e os produtores do evento, que contou com a abertura da Coordenação do Curso, Prof. Dr. 
Antonio Carlos de Abreu Mol e Profa. Dra. Ana Paula Legey.

Vernisagem Virtual

Educação ao Longo 
do Tempo: Olhares 
Humanos Tecnológicos

Dados do evento
• Data: 10 de julho
• Local: On-line
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Dados do evento
• Período: 22 a 25 de março
• Local: On-line

Em parceria com os agentes de integração NUBE, CIEE, Super Estágios 
e UNIVERSIA, a área de Carreiras da UniCarioca realizou uma ação 
de boas-vindas para os alunos, com a apresentação de workshops 
práticos com temas relacionados à busca por oportunidades e 
novidades nos processos seletivos. Ao final de cada workshop, os 
agentes de integração fizeram a divulgação das vagas disponíveis 
para os alunos inscrito.

Boas-vindas Carreiras 

Workshops 
Práticos

Dados do evento
• Data: 15 de maio
• Local: On-line

O Professor Pedro Mendes, especialista no simples nacional, 
membro da Comissão CRC Jovem e criador do canal 
Descomplicando o Simples junto da coordenação do curso de 
Ciências Contábeis da UniCarioca fizeram parte de um workshop 
acerca das noções preliminares sobre o regime tributário.

Ciências Contábeis 
Workshop 
Simples Nacional
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Dados do evento
• Período: 11 de fevereiro a 22 de abril
• Local: On-line

Temas abordados e palestrantes
• A Conversa Sobre Sexualidade na Escola - Ações práticas no cotidiano de alunos e 

professores com Carolina Ornellas
• As implicações da Ansiedade Matemática e Discalculia com Ana Maria Antunes de Campos
• Formação de Professores na Educação de Jovens e Adultos com Jaqueline Luzia da Silva

No primeiro semestre de 2021 as lives de Pedagogia e Sociedade 
retornaram. Nessa nova rodada, além das palestras com professores, a 
coordenação de Pedagogia convidou autores de obras importantes para 
o curso, alunos e egressos para apresentarem trabalhos de pesquisa 
relevantes para a área e que abordaram temas atuais.

Lives - Pedagogia 
e Sociedade  
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Dados do evento
• Período: 17 de março
• Local: On-line

Em parceira com a Associação Brasileira de Recursos Humanos - 
ABRH-RJ, a UniCarioca organizou o lançamento do novo curso de 
extensão em Qualificação em Recursos Humanos.

Para destacar o que é realmente importante para atuar na área 
de Recursos Humanos e como desenvolver essas competências, 
a presidente da ABRH-RJ, Lucia Madeira, FOI CONVIDADA para 
palestrar na live “Competências em Recursos Humanos”.

Live - Competência em 
Recursos Humanos
Parceria UniCarioca e ABRH-RJ

Parceria:
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Dados do evento
• Período: 08 a 12 de março
• Local: Rio Comprido e Méier

Entre 08 e 12 de março, promovemos a nossa Semana de 
Boas-vindas aos Veteranos e Caloutros.

Semana de Boas-vindas 

Veteranos e 
Calouros

Dados do evento
• Período: 18 de março
• Local: On-line

Para encerrar com chave de ouro, no dia 18 de março foi oportunizada 
uma LIVE exclusiva para os alunos com Eduardo Lyra, fundador e CEO 
da ONG Gerando Falcões.

Semana de Boas-vindas 

Live - O Futuro 
é Agora
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Durante o primeiro semestre de 2021, a UniCarioca ofereceu aulas 
dos cursos de graduação, on-line e gratuitas, valendo certificado de 
extensão. A programação de Aulas Abertas contou com conteúdos 
relacionados à tecnologia, comunicação, design, direito, gestão, 
engenharia e educação. Foi uma oportunidade para os participantes 
terem acesso aos melhores professores, sem sair de casa, além de 
certificação gratuita de extensão. As aulas também valeram 2 horas 
PAC para os alunos da instituição.

Aulas Abertas 
na UniCarioca

Programação Março
• Gestão em Tempo de Crise
• Desmistificando os Algoritmos
• Arquitetura de Computadores | Conheça os Sistemas Computacionais 
• Arquitetura de Redes de Computadores | Camada de Aplicação  
• A Importância das Demonstrações Contábeis no Mercado Financeiro 

Programação Abril
• Direito Penal | Teoria do Crime 
• Entenda a Engenharia a partir da Física e suas Forças  
• História da Arte | A Arte Moderna no Design e na Comunicação

Programação Maio
• A Logística no Pós-Pandemia  
• Recrutamento e Seleção | Técnicas de seleção
• Branding Pessoal: Marketing de influência, o Planejamento de posts e o 

Monitoramento
• Comunicação e Novas Tecnologias 
• Como Educar a partir de jogos e brincadeiras | Brinquedoteca: Prática e montagem  
• A Publicidade e o Cinema | Entenda como as grandes obras da história podem 

contribuir na criação publicitária

Dados do evento
• Período: 11 de março a 26 de maio
• Local: On-line
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A UniCarioca promoveu uma MasterClass, do curso de Pós-Graduação 
em Mídias Sociais. O convidado Demar Moura abordou o tema Google 
Ads, Inteligência Analítica e SEO, e como essas ferramentas podem 
melhorar os seus resultados e desempenho.

A UniCarioca promoveu a live “Cultura DevOps e Pipeline CI/CD”, com 
Analia Irigoyen e Alex Salgado. O participante pode descobrir porque 
essa cultura é tão importante para as organizações.

Dados do evento
• Período: 25 de setembro
• Local: On-line

Dados do evento
• Período: 25 de agosto
• Local: On-line

Live | Masterclass 

Google Ads, 
Inteligência 
Analítica, Seo

Live | Masterclass 

Cultura Devops 
& Pipeline CI/CD
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A UniCarioca promoveu a “Internet das Coisas e Segurança da 
Informação na atualidade”,com Marcelo Perantoni - Doutor em 
Engenharia Elétrica/Inteligência Computacional e Anderson 
Fernandes - Especialista em Defesa Cibernética.

Dados do evento
• Período: 01 de setembro
• Local: On-line

Live | Pós-graduação

Internet das Coisas e a 
Segurança da Informação 
na atualidade
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Eventos
Externos
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No dia 07 de Dezembro de 2021, a ABMES marcou presença no jantar anual do Fórum das 
Entidades Representativas do Ensino Superior Particular.

O diretor presidente, reitor da UniCarioca, e secretário executivo do fórum, Celso Niskier, 
aproveitou seu discurso para reforçar pautas importantes como o novo projeto de lei do 
ProUni, a baixa da carga tributária na educação, dentre outros pontos.

Dados do evento
• Período: 07/12/2021
• Local: Sede da ABMES

Jantar Anual do 
Fórum das Entidades 
Representativas do 
Ensino Superior Particular
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Após quatro anos de extensa pesquisa em variados campos do 
conhecimento, o nosso Reitor, Celso Niskier, aborda em seu novo 
e-book e livro impresso, uma série de fenômenos observados 
nos chamados sistemas complexos ligados à aprendizagem em 
redes sociais. 

Dados do evento
• Período: 21/10/2021
• Local: On-line

Lançamento do Livro

Um modelo conexionista 
para a aprendizagem 
em redes sociais
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No dia 23 de novembro, o reitor da UniCarioca e diretor presidente da ABMES, Celso Niskier apresentou os 
resultados de uma pesquisa inédita com previsões para o mercado do ensino superior para o ano de 2022.

Alguns spoilers sobre a pesquisa:
• Aponta qual o caminho que os prospects, que desejam iniciar um curso superior em 2022, imaginam 

para a sua graduação;
• Traz respostas importantes como o que querem os alunos, como eles querem que seus cursos sejam 

formatados e quais as melhores opções de modelos de ensino pós-pandemia;
• Traz a percepção dos alunos já matriculados nas instituições sobre como eles enxergam a possibilidade 

de uma adequação da maneira de estudar após a experiência com o ensino remoto.

Dados do evento
• Período: 23/11/2021
• Local: On-line

Educação Superior 
Pós-Pandemia: “Como 
se preparar para 2022?”
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No dia 07 de dezembro, a ABMES realizou o primeiro encontro presencial da área de educação superior 
particular, marcando, com sucesso e auditório cheio, a reabertura dos eventos presenciais. Na ocasião, 
além de um balanço do trabalho realizado pela Secretaria em 2021, foram debatidas as perspectivas e os 
desafios para 2022, ano que marca a retomada das atividades presenciais das instituições, após dois anos 
de pandemia.

Além disso, a Associação também promoveu uma conversa sobre as perspectivas mercadológicas do 
setor com a presença de Marcelo Lima, Diretor de Marketing e Relações Institucionais da Quero Educação. 
O bate-papo trouxe dados como os cursos mais buscados pelos estudantes; análise da procura por cursos 
da área da Saúde; comparação da inflação dos cursos presenciais pré e pós-pandemia e um panorama de 
vendas dos cursos presenciais para o primeiro semestre de 2022.

Também foi apresentada uma análise profunda e detalhada sobre as perspectivas mercadológicas do 
setor educacional com a presença de Marcelo Lima, Diretor de Marketing e Relações Institucionais da 
Quero Educação.

Dados do evento
• Período: 07 de dezembro
• Local: Sede da ABMES 

Bate-Papo com a Seres/
MEC e perspectivas do 
mercado para 2022
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O evento tem como missão a criação de debates, divulgação de pesquisas, técnicas, 
tendências e protocolos na área de Estética e Cosmética. Além disso, promovem a gestão 
de carreira e o marketing pessoal, ferramentas essas indispensáveis para uma trajetória 
de sucesso no mercado de trabalho.

A UniCarioca convidou todos os alunos da área de Saúde e Bem-estar a participarem do 
evento, que contou também com uma Feira e um Congresso Científico Internacional de 
Saúde e Estética. Alunos e ex-alunos da UniCarioca tiveram descontos para acesso ao 
Congresso e para a Feira.

Dados do evento
• Período: 30/10/21 – 01/11/21
• Local: Centro de Convenções Sul-América

UniCarioca na Estética 
In Rio | Feira de Estética, 
Saúde e Bem-estar
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Entre os dias 21 e 23 de setembro, a UniCarioca participou 
virtualmente da Feira de Estágio da Nube. A feira foi 100% 
digital e ofereceu diversas oportunidades de estágios, 
painéis de conversas e palestras, que ajudam a melhor 
entender o momento atual do mercado.

Dados do evento
• Período: 21/09/21 – 23/09/21
• Local: On-line

Feira de Estágio 
da Nube
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No dia 15 de junho, Celso Niskier, reitor da UniCarioca, lançou o livro “A educação não pode 
parar”, que apresenta uma síntese dos desafios, conquistas e pautas que marcaram a 
educação superior brasileira nos últimos anos.

Organizados em cinco grandes temas, os textos trazem um panorama dos caminhos 
percorridos pela educação brasileira em anos recentes, notadamente em 2020, em meio 
à pandemia da Covid-19, comentando sobre a qualidade do ensino, práticas pedagógicas, 
questões gerenciais e governamentais. 
A narrativa é apresentada por meio dos 100 artigos publicados por Celso Niskier no ABMES 
Blog entre 15 de abril de 2015 e 22 de março de 2021, com destaque aos veiculados a 
partir de maio de 2019, quando assumiu o cargo de diretor presidente da Associação e 
passou a colaborar semanalmente com o blog.

Entre as diversas possibilidades de organização desse conteúdo, Celso Niskier optou 
por segmentar os textos em cinco grandes temas caros ao setor particular de educação 
superior: Currículo e metodologias educacionais; Gestão educacional; Políticas públicas; 
Representatividade; e Pandemia de Covid-19.

Dados do evento
• Data: 15 de junho
• Local: On-line

Lançamento do Livro

A Educação não 
pode parar
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O curso foi um primeiro passo para aqueles que desejam se inserir 
no mundo digital, tendo as redes como uma base para a conexão de 
pessoas e coisas. O conteúdo explorou a rede humana e apresentou 
aos alunos o mundo das mídias sociais.

Foram abertas duas turmas, uma com foco em jovens de 13 a 
18 anos e outra para adultos. Os inscritos contaram ainda com 
mentoria realizada por alunos do curso de Redes de Computadores 
da UniCarioca durante um mês.

Dados do evento
• Período: 23/04/21
• Local: On-line

Cisco, ONG Favela Radical e 
UniCarioca se unem para oferecer o 

Curso Introdutório de 
Informática Get Connected 
para Jovens e Adultos
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Celso Niskier, o reitor da UniCarioca e presidente da ABMES, participou 
do 3º Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, um congresso on-line 
que reuniu um time de grandes empreendedores de renome nacional 
e internacional. Em 2021, foram mais de 150 grandes nomes do 
empreendedorismo do Brasil de diversos segmentos que compartilharam 
suas experiências, proporcionando muitas trocas de vivências, histórias e 
insights poderosos.

Dados do evento
• Período: 6 a 14 de novembro
• Local: On-line

3º Summit Êxito de 
Empreendedorismo 2021
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Celso Niskier, o reitor da UniCarioca e presidente da ABMES, participou do podcast quinzenal da ABMES 
“e por falar em educação” com vários temas relevantes para as comunidades docente e discente atuais.

Os temas dos podcasts foram:
• Formação de profissionais para a área de saúde
• A evolução da COVID-19 e o planejamento das IES
• Empreendedorismo nos currículos universitários
• Financiamento estudantil
• Relação da educação superior com a revolução 4.0
• Empregabilidade pós-pandemia
• Volta às atividades presenciais: conheça cases e prepare-se
• Como as Edtechs estão revolucionando a educação superior?
• A importância da educação superior na ressocialização de pessoas privadas de liberdade
• Paulo Freire e a educação superior brasileira
• O novo ensino médio e a educação superior

Dados do evento
• Período: 25 de março a 18 de novembro
• Local: On-line

Podcast “E por falar 
em Educação” da 
ABMES
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Celso Niskier, o reitor da UniCarioca e presidente da ABMES, participou do evento on-line 
da ABMES e Educa Insights discutindo a retomada dos estudos pós-pandemia. O evento 
apresentou resultados de uma pesquisa que buscava compreender o retorno às salas de 
aula depois da pandemia. 

Algumas das descobertas dessa pesquisa foram:
• Apontou qual o caminho que as pessoas que desejam iniciar um curso superior em 

2022 imaginaram para a sua graduação;
• Trouxe respostas importantes para perguntas como: o que querem os alunos, como 

eles querem que seus cursos sejam formatados e quais as melhores opções de 
modelos de ensino pós-pandemia;

• Trouxe a percepção dos alunos já matriculados nas instituições sobre como eles 
enxergam a possibilidade de uma adequação da maneira de estudar após a experiência 
com o ensino remoto.

Dados do evento
• Período: 23 de novembro
• Local: On-line

Retomada dos Estudos 
Pós-Pandemia: ABMES e 
Educa Insights
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Celso Niskier, o reitor da UniCarioca e presidente da ABMES, participou do evento on-line 
“Quadrantes Híbridos da Educação Superior” no canal do YouTube da ABMES. O evento 
ocorreu no dia 09 de novembro, apresentando uma proposta inovadora e capaz de levar o 
ensino superior a novos patamares: os quadrantes híbridos.

Durante o evento, foi lançado um e-book que, além de apresentar o modelo de forma 
detalhada, traz o contexto das transformações que conduziram a ABMES para a sua 
construção e o que temos feito para que a transição da educação do século 20 para o 
século 21 se torne realidade.

Dados do evento
• Período: 09 de novembro
• Local: On-line

Evento “Quadrantes 
Híbridos da Educação 
Superior” da ABMES
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No dia 10 de novembro às 11 horas, Celso Niskier, o reitor da UniCarioca e diretor presidente 
da ABMES, participou de uma live no Instagram da ABMES sobre cotas no ensino superior. 
A ABMES apresentou um debate sobre a campanha “Cotas Sim!”, que contou com a 
participação especial do fundador e diretor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente 
e do diretor presidente Celso Niskier.

O movimento “Cotas Sim!” nasceu para apoiar os Projetos de Lei de cotas raciais na agenda 
do legislativo com urgência, tendo em vista que está previsto no artigo sétimo da Lei de 
Cotas um processo de revisão em dez anos, que pode extingui-las em 2022. Além das 
cotas em universidades, a ação também luta pela renovação da lei que destina 20% de 
vagas para negros em concursos públicos em cargos administrativos.
Além disso, o bate-papo abordou a importância de outros programas de inclusão no ensino 
superior, como o ProUni e o Fies.

Dados do evento
• Período: 10 de novembro
• Local: On-line

Live “Cotas no Ensino 
Superior” da ABMES
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No próximo dia 26 de outubro, Celso Niskier, o reitor da UniCarioca e diretor 
presidente da ABMES, participou de um bate-papo que, além de apontar 
um caminho para o planejamento das instituições, debateu com a Capes 
as políticas públicas de estímulo para a pós-graduação, em especial como 
incentivar novos programas de pós-graduação, bem como a Apresentação 
de Propostas de Cursos Novos (APCN).

Live com a Capes 
“Pós-Graduação: 
Desafios e Reflexos da 
Pandemia” da ABMES

Dados do evento
• Período: 26 de outubro
• Local: On-line e presencial na sede da ABMES em Brasília
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Celso Niskier, o reitor da UniCarioca e diretor presidente da ABMES, participou da websérie “Potencializando 
o uso do PBL no Ensino Superior”. Com um total de 3 episódios, a série foca no mercado do ensino superior 
e está disponível no canal do YouTube da DreamShaper.

Os temas dos episódios são: 
• Como implementar uma modelagem curricular estratégica e eficiente
• Como trabalhar com projetos transversais e engajar alunos na construção da jornada
• Como instituir a curricularização da extensão e envolver a comunidade

Websérie 
“Potencializando o 
uso do PBL no Ensino 
Superior” da ABMES e 
Dreamshaper

Dados do evento
• Período: 21 de setembro a 5 de outubro
• Local: On-line
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Celso Niskier, o reitor da UniCarioca e diretor presidente da ABMES, 
participou do XIII Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular. 

Painéis apresentados no evento:
• Como Incentivar o Empreendedorismo na sua IES
• Modelos Inovadores de Regulação
• Empreendedorismo em Ação
• Preview das oficinas do XIII CBESP

XIII Congresso Brasileiro 
da Educação Superior 
Particular

Dados do evento
• Período: 27 e 28 de maio
• Local: On-line
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A UniCarioca fez parte do movimento #EuSouOFuturo, desenvolvido pela 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES - @
redeabmes) e a @futuriaedu, ligada ao Santander Universidades com o 
propósito de incentivar o ingresso e a formação dos alunos de graduação 
em todo o País. Para que isso ocorra, foram ofertadas vagas em cursos de 
Graduação, nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, com 
ofertas especiais.

O #EuSouOFuturo é um movimento que veio para impactar milhares de 
vidas com base no fomento à educação.

Movimento 
#Eusouofuturo
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Atlética
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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.  

Em 2021, não houve viajem universitária, evento, ou qualquer partida 
com permissão de presença de público para a Atlética UniCarioca.

Atlética Modalidades Esportivas*

• Futsal; Handebol; Vôlei; Basquete; Tênis de Mesa; Judô; Futebol de Campo;  

Jiu-Jitsu; Judô; Natação; Cheerleading e eSports. 

*Todas as modalidades são Masculinas e Femininas. Exceto futebol de campo. 

Dados do Projeto

• 300 participantes 

• 60 atletas 

• 16 diretores 

• Participação em 2 eventos esportivos (Liga Universitária Carioca – LUCA  

e Taça Universitária Carioca – TUC)

Premiações  

• Vice-campeão - Vôlei Masculino na Taça Universitária Carioca – TUC 

• Campeão - Basquete Masculino na série B da Taça Universitária Carioca – TUC 

• Campeão - Futsal Masculino na Taça Universitária Carioca – TUC 

• Vice-campeão - Vôlei Feminino na série B da Taça Universitária Carioca – TUC 

• Vice-campeão - Handebol Masculino na série B da Taça Universitária Carioca – 
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Produção de 
Conteúdo
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O canal no YouTube “TVUniCarioca” é usado como um dos principais veículos para transmissão 
de lives e upload de vídeos educativos sobre as matérias ofertadas. Com quase 15 mil inscritos, 
o canal no YouTube tornou-se uma das plataformas mais dinâmicas e acessadas tanto da 
comunidade acadêmica da UniCarioca quanto da comunidade acadêmica como um todo. Vários 
dos eventos que seriam presenciais em uma das nossas unidades foram transmitidos no formato 
de live no canal, possibilitando maior interação com estudantes e professores de todo o país.

Canal no Youtube 

“Tvunicarioca”

Dados do Canal
• 801.600 novos views no canal do YouTube 
• Mais de 2.800 novos inscritos no canal do YouTube 
• 541.565 views total 
• 525 vídeos inseridos no YouTube
• 113 lives transmitidas no canal do YouTube
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A UniCarioca possui um estúdio exclusivo para a produção de conteúdo 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.  

Conteúdo Audiovisual 
para alunos de 
Graduação a Distância

Vídeos de Revisão para AV1 
• 91 vídeos  
• 30 minutos/vídeo 
• Total de 2.730 minutos de conteúdo

Total Geral  
• 180 vídeos  
• 5.400 minutos de conteúdo 
• 41 professores envolvidos

Vídeos de Revisão para AV2 
• 89 vídeos  
• 30 minutos/vídeo 
• Total de 2.670 minutos de conteúdo
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Equipe UniCarioca
Reitor | Celso Niskier 
Diretor Acadêmico | Neury Cardoso
Diretor de Educação Digital | Jeferson Pandolfo 
Diretora Pedagógica | Lana Silva 
Diretor de Serviços Administrativos | Jefferson Bichara  
Gerente Administrativo | Diogo Souza 
Gerente Comercial e de Marketing | Danielle Neiva 
Gerente de Contabilidade | Francisco Paulo Pimentel 
Gerente Financeiro | Rubem Cunha  
Gerente Jurídico | Leonardo Mira 
Departamento Pessoal | Andressa Lira da Silva Braga 
Expansão de Polos | Thiago Douglas Nascimento de Souza 
Planejamento | João Matheus Silva Pinto 
Tecnologia da Informação | Erikson Gomes 

Coordenadores Acadêmicos  
Assuntos Institucionais | Gisele Amaral 
Bibliotecas | Rachel Louredo 
Carreiras | Robcleia Palhares da Silva  
Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação |  
Antonio Carlos de Abreu Mol e Ana Paula Legey 

Orientação e Avaliação Educacional | Adriana Oliveira 
Operações Digitais | Rayane Moreth 
Pós-graduação e Extensão | Antonio Jose Chaves 
Tecnologias Digitais | Leandro Rangel de Melo
 
Coordenadores de Unidade 
Méier | Raquel Barros 
Rio Comprido | Luana Gomes da Silva 

Coordenadores de Curso 
Administração | Logística | Marketing | Processos Gerenciais | Professores Ricardo Ferreira e Ayala Braga 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Ciência da Computação | Desenvolvimento de Software 
Multiplataforma | Redes de Computadores | Professores André Sobral e Marcelo Perantoni  
Biomedicina | Profa. Renata Cristine Manfrinato Reis 
Ciências Contábeis | Gestão Comercial | Gestão Financeira | Prof. Anderson Daniel Vieira  
Design | Jornalismo | Publicidade | Prof. Antonio Jose Chaves e Luciane Rezende 
Direito | Professores Gustavo Sampaio Telles Ferreira, Luiz Antonio Alves Gomes e Lilian Cazorla  
Educação Física | Prof. Marcus Vinícius da Silva Nunes  
Engenharia Civil | Engenharia da Computação | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica |  
Prof. Wilson Souza da Silva 
Estética e Cosmética | Profa. Lucia Helena Silva Corrêa Lourenço 
Fisioterapia | Profa. Viviany Dias Gandra 
Gestão de Recursos Humanos | Prof. Ricardo Luz 
Gestão Hospitalar | Prof. José Antonio de Barros 
História | Letras | Pedagogia | Prof. Marcos Antonio Silva  
Serviço Social | Prof. Warllon de Souza Barcellos
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