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A unidade Rio Comprido sediou em 21 de 
fevereiro a palestra sobre acessibilidade minis-
trada pela coordenadora geral de Avaliação de 
Cursos de Graduação de Ensino Superior do 
MEC, Suzana Schwerz Funghetto. O objeti-
vo do encontro foi apresentar o Programa In-
cluir, que tem por fi nalidade abrir espaço para 
defi cientes nas Instituições de Ensino Supe-
rior (IES) e debater as propostas de melhorias 
que serão feitas para apoiar os portadores de 
necessidades especiais.

O projeto criado pelo governo visa a eliminar 
algumas barreiras que impedem os portadores 
de necessidades especiais de cursar a graduação, 
sejam barreiras físicas, nas comunicações, nos 
ambientes, instalações, equipamentos ou ma-
teriais didáticos. 

Psicopedagoga e coordenadora do Serviço de 

Vem aí a UniCarreira 2014
13, 14 e 15 de maio - Confi ra a 

programação completa em 
unicarioca.edu.br

MEC apresenta Programa Incluir 
para portadores de necessidades 
especiais na educação superior

TEXTO:  Ana Santos

NOTÍCIAS CARIOCAS

Orientação à Aprendizagem (SOA), a professo-
ra Vânia Henriques frisa que tornar o ambiente 
acadêmico melhor não depende só da institui-
ção, mas de toda a sociedade, que precisa abolir 
o preconceito e entender que os estudantes são 
capacitados. E que a UniCarioca já possui pro-
gressos na infraestrutura pedagógica,  que são 
os intérpretes de Libras para os surdos dentro 
de sala e um atendimento especializado feito 
pelo SOA, que identifi ca qualquer difi culdade 
que os estudantes estejam  enfrentando.

Ela cita também que, antes mesmo de o 
MEC apresentar transformações, a instituição 
já havia mostrado consciência em acolher alu-
nos especiais, adaptando banheiros, elevadores 
e rampas para cadeirantes. E os defi cientes au-
ditivos que estudam na unidade Rio Comprido 
não se sentem subjugados pelos ouvintes e nem 
professores, pois há interação e compreensão.
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Suzana Schwerz, coordenadora geral de Avaliação de Cursos de Graduação de Ensino Superior do 
MEC, recebe das mãos do reitor Celso Niskier certifi cado de agradecimento pela palestra ministrada
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Rafael Torres, Jornalismo, Rio Comprido: 
“As reformas tem causado um ‘nó’ na vida dos ca-
riocas. Quem depende de transporte público, como 
eu, sofre com os atrasos provocados pela desordem 
no trânsito causada pela mudança repentina do iti-
nerário dos ônibus e com as obras emergenciais que 
tumultuam o Centro da cidade.”
(Alexandre Mattos)

Lu
is

 M
en

de
s

André Ribeiro, Ciência da Computa-
ção, Méier: “Não vejo nenhuma solução 
duradoura, por mais que se divulgue que as 
obras são para melhorar o trânsito, já que o 
investimento está sendo feito em uma solu-
ção ultrapassada que é o transporte rodoviá-
rio. O metrô já está sobrecarregado e quanto 
mais se amplia pior fi ca. Eu uso trêm, metrô 
e ônibus e os problemas ocasionados pelas 
óbras afetam todo o meu rendimento no tra-
balho, na faculdade e nas minhas obrigações”
(Hudson Feitosa)
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Raphael Paranhos, Administração, 
Méier: “As mudanças na cidade estão infl uen-
ciando em tudo, vimos as manifestações no ano 
passado por causa do valor da passagem e as 
obras por causa da Copa do Mundo e Olimpí-
adas. O trânsito está totalmente invertido por 
conta das obras. Hoje eu levo o dobro do tempo 
para chegar no meu trabalho e não tenho visto 
melhorias reais para a cidade.”
(Lucas Iack)
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Debora Costa, Ciências Contábeis, 
Méier:  “Todas as mudanças na cidade, e 
ainda o aumento da passagem estão difi cul-
tando até mesmo o nosso desenvolvimento 
pessoal. Não estamos tendo oportunidade de 
crescimento em relação ao mercado de tra-
balho. Eu tenho levado três horas pra me lo-
comover de casa para o trabalho. Todas estas 
mudanças estão acarretando problemas para 
a sociedade em geral.”
(Lucas Iack)
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Thays de Paula, Jornalismo, Méier: “Não 
me infl uenciam, porque no meu cotidiano eu 
não vou para o Centro da cidade. Mesmo tendo 
fi cado mais cara a passagem de ônibus, não me 
fez tanta diferença assim. Por enquanto não me 
incomoda.”  
(Lucas Iack)
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Edilene Sousa, MBA em Recursos Hu-
manos , Rio Comprido: “Por mais que haja 
planejamento, toda mudança leva a algum tipo 
de perda. Os impactos que atingem o meu coti-
diano são o aumento das passagens dos ônibus, 
a falta de segurança, as manifestações constantes 
e o transtorno no trânsito ocorrido nas últimas 
semanas.”
(Alexandre Mattos)
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Fabiano Azevedo, Pronatec, Rio Com-
prido: “O impacto dessas mudanças que estão 
acontecendo na nossa cidade é a principio ne-
gativo, pois acarreta muita difi culdade de loco-
moção, e cidade parada não pode produzir, e 
sem produzir não há dinheiro. Meus familiares 
estão chegando em casa mais tarde. Porém isso 
poderá mudar a longo prazo e então veremos se 
essas mudanças foram boas ou ruins para nossa 
cidade.”
(Alexandre Mattos)

Marcelo Avelino, Administração, Rio 
Comprido: “No primeiro momento, as mu-
danças são muito turbulentas e, querendo ou 
não, precisamos nos antecipar. Por exemplo, 
eu necessito de carro para meus compromissos 
e agora gasto mais tempo do que o normal, 
gastando mais combustível e aumentando o 
custo. O governo não dá solução. Onde está o 
respeito que merecemos?”
(Alexandre Mattos)
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ENQUETE

A B R I L / M A I O  -  2 0 1 4

A população carioca tem enfrentado problemas diários de deslocamento devido a obras da Transcarioca, o fi m da Perimetral, menos 
vagas para carros no Centro da cidade e mudanças no sentido de ruas por todo lado. A equipe do NTC entrevistou alunos para saber:

Que impacto as mudanças no trânsito trouxeram 
para você?
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DESTAQUE

UniCarioca é 1º lugar entre Centros 
Universitários no Rio
TEXTO: Carlos Quintino

Segundo avaliação do Ministério da Educação 
(MEC), divulgada no fi nal de 2013, a UniCarioca 
apresentou o melhor desempenho entre os Cen-
tros Universitários do Rio de Janeiro. De acordo 
com os dados, que avalia o rendimento dos estu-
dantes, a infraestrutura da instituição, a organiza-
ção didático-pedagógica e o corpo docente, a ins-
tituição posiciona-se como primeiro lugar entre os 
centros universitários do Rio de Janeiro e como a 
terceira instituição privada de ensino, no ranking 
entre centros universitários e universidades.

A UniCarioca reafi rmou a sua qualidade no en-
sino e na gestão conquistando o Conceito Institu-
cional 4 – em uma escala de 1 a 5 – de acordo de 
acordo com a última Avaliação Externa, realizada 
em junho de 2013, por uma comissão de espe-
cialistas do Ministério da Educação. O Conceito 
Institucional é composto pela avaliação interna, e 
pela avaliação externa, realizada pelas comissões 

de Administração, Ciências Contábeis, Design, 
Gestão de RH, Jornalismo e Publicidade foram os 
últimos avaliados pelo Exame Nacional, em 2012. 
Os melhores desempenhos foram dos cursos de 
Ciências Contábeis, Jornalismo e Propaganda e 
Publicidade, que obtiveram conceito 4 na avalia-
ção do MEC.

“É muito importante estar bem avaliado no 
Enade por varias situações. Uma delas é a questão 
dos programas de fi nanciamentos, que estão rela-
cionados ao bom desempenho no Exame. O Fies, 
por exemplo, hoje está condicionado ao fato de a 
instituição estar bem avaliada no Exame Nacional. 
Acontece o mesmo com o Prouni e o Pronatec. 
Outra situação é a segurança dos estudantes em 
saber que o curso e a instituição que escolherem 
para estudar são os melhores, ou estão atualmente 
entre os melhores na avaliação do MEC”, afi rmou 
Maximiliano Damas, pró-reitor acadêmico.

A B R I L / M A I O  -  2 0 1 4

designadas pelo Inep – Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais, órgão ligado ao 
MEC. A avaliação em instituições de ensino su-
perior é feita em dez quesitos: Missão; Políticas de 
Ensino, Responsabilidade Social, Comunicação 
com a Sociedade, Políticas de Pessoal e Carreira, 
Organização e Gestão da Instituição, Infraestru-
tura Física e de Ensino, Planejamento e Avaliação, 
Política de Atendimento e Sustentabilidade Fi-
nanceira. Cada quesito é avaliada por indicadores 
e recebe uma nota que vai de 1 a 5.

O resultado anual do Exame Nacional de Estu-
dantes (Enade) foi de grande importância para o 
excelente desempenho da UniCarioca na avalia-
ção do Ministério da Educação, já que tem por 
objetivo avaliar o desempenho dos alunos dos 
cursos de graduação em relação aos conteúdos 
programáticos aprendidos, habilidades e atuali-
zação no cenário nacional e mundial. Os cursos 

Alunos da UniCarioca foram bem avaliados no Exame Nacional de Estudantes
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EM PAUTA

UniCarioca obtém excelentes 
conceitos no Enade

TEXTO: Carina Almeida

A Unicarioca apresentou uma excelente coloca-
ção no raking do último Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes (Enade), alcançando – se-
gundo dados do MEC – o posto de melhor centro 
universitário do Rio de Janeiro e terceira instituição 
privada de ensino entre centros universitários e uni-
versidades. Os cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Design, Gestão de RH, Jornalismo e 
Publicidade foram avaliados pelo Exame Nacional, 
em 2012. Os destaques foram os cursos de Ciên-
cias Contábeis, Jornalismo, Publicidade, Design e 
Redes de Computadores, que obtiveram a melhor 
avaliação entre as instituições de ensino do estado 
(vide quadros).

O curso de Gestão de Recursos Humanos obteve 
terceiro lugar geral entre as instituições de ensino. 
O coordenador do curso de Gestão de Recursos 
Humanos, Ricardo Luz, ressalta que a mobilização 
e conscientização dos alunos e dos professores para 
a realização do Enade são diferenciais da UniCario-
ca em relação aos demais centros universitários e 
universidades: “Nosso curso de Gestão de Recursos 
Humanos possui uma grade curricular bem especí-
fica, destacando-se de outras grades que têm uma 
formação mais voltada para Administração”.

Já os cursos de Jornalismo e de Publicidade e Pro-
paganda, dois dos destaques da última avaliação, 
alcançaram primeiro lugar geral no ranking esta-
dual do Enade. O coordenador dos dois cursos, 
Jean Pierre Hashimoto, destacou as ações criadas 
pela UniCarioca para estimular o bom desempe-
nho dos alunos, como a oficina de reforço, o apoio 
dos professores no dia da prova e a premiação dos 
alunos com melhor desempenho no Enade – tudo 
isso somado a uma boa infraestrutura e qualificação 
do corpo docente. Segundo Jean, “a motivação e 
a união entre professores e alunos garantiram um 
bom resultado”. 

O Enade tem por objetivo avaliar o desempe-
nho dos alunos dos cursos de graduação em re-
lação aos conteúdos programáticos aprendidos, 
habilidades e atualização no cenário nacional e 
mundial. Além disso, também são avaliados o cor-
po docente, grade curricular e a infraestrutura da 
instituição de ensino. 

A B R I L / M A I O  -  2 0 1 4

POS. IES

1 CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA

2 FACULDADE SÃO JUDAS TADEU

3 FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC

4 FACULDADE SÃO JOSÉ

5 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

POS. IES

1 EBAPE

2 FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC

(...)

12 CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA

Mais 28 IES

POS. IES

1 CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA

2 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

3 UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

4 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

5 CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA

POS. IES

1 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

2 FACULDADE GAMA E SOUZA

3 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

4 CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA

5 FACULDADE SÃO JOSÉ

Resultados – Último Ciclo 
Ciências Contábeis

Resultados – Último Ciclo 
Administração

Resultados – Último Ciclo 
Jornalismo

Resultados – Último Ciclo 
Pedagogia

POS. IES

1 CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA

2 UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

3 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

4 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

5 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

POS. IES

1 CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

3 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

4 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

5 UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

Resultados – Último Ciclo 
Publicidade e Propaganda

Resultados – Último Ciclo 
Design

POS. IES

1 CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA

2 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE

3 FACULDADE GAMA E SOUZA

4 UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO

5 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC RIO

Resultados – Último Ciclo 
Redes de Computadores
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Em 2012, os cursos de Jornalismo, Publicidade, 
Design, Gestão de RH, Administração, Contabi-
lidade e Marketing foram avaliados no no Enade. 
De acordo com os resultados obtidos, divulgados 
no fi nal de 2013 pelo MEC, a UniCarioca obteve 
o conceito de melhor centro universitário do Rio de 
Janeiro.

Alunos que estiveram no último Enade relataram 
ao NTC suas experiências. Alessandro do Amaral 
Jacaúna, estudante de Jornalismo, ressaltou a im-
portância do Enade, classifi cou a prova como fácil 
e sentiu-se orgulhoso de elevar ainda mais o nome 
da instituição. Além disso, o estudante afi rmou que 
todas as aulas de preparação foram extremamente 
importantes e divertidas. Já Ana Gonzalez, partici-
pante do exame pelo curso de Publicidade, classifi -
cou a prova como difícil e encontrou difi culdades na 
parte teórica. Ficou orgulhosa de representar bem a 
UniCarioca e destacou o carinho dos professores na 
hora da prova.

Julliana Menezes, que fez o Enade de Marke-
ting, admitiu que fi cou muito nervosa na hora 

TEXTO: Hugo Noronha da prova, se dedicou ao máximo e foi a última a 
sair de sala. Além disso, encontrou difi culdade na 
parte teórica e ressaltou a importância das aulas 
preparatórias.

Felipe Gonçalvez, participante pelo curso de Ad-
ministração, afi rmou que estava extremamente pre-
parado para prova e não encontrou difi culdades: “As 
aulas foram fundamentais para o sucesso no Enade”.
Janaína Matheus, participante do Exame pelo curso 
de Gestão de RH, encontrou difi culdades na parte 
de conhecimentos gerais; além disso, achou a pro-
va muito difícil e maçante. A estudante, contudo, 
ressaltou a importância das aulas preparatórias e o 
carinho dos professores.

Andre Simione, que fez o exame como concluinte 
do curso de Design, encarou a prova como teste dos 
seus conhecimentos. O estudante ressaltou a orien-
tação dada pelos professores sobre a importância do 
Enade. Além disso, fez elogios ao conteúdo ofereci-
do pela UniCarioca na preparação para a prova.

Gisele Gomes, que participou pelo curso de Con-
tabilidade, aconselhou os próximos avaliados a não 
deixarem cair no esquecimento os conteúdos apren-
didos nos primeiros períodos, pois no Enade tudo o 

que foi ensinado desde o início estará na prova. Caso 
tenham a oportunidade de ter aulas preparatórias 
aproveitem, e comecem a estudar desde já porque 
isso ajudará na preparação do exame.

Alessandro Jacaúna Janaína Matheus Felipe Gonçalvez

Gisele Gomes

A B R I L / M A I O  -  2 0 1 4

Alunos contam suas experiências
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Em 2014, os preparativos para mais uma avaliação 
do Enade serão reiniciados para os cursos de Infor-
mática e Pedagogia. A equipe UniCarioca, compos-
ta pelos professores destas áreas e alunos que serão 
selecionados para o exame, iniciará sua preparação 
para obter um bom resultado, mantendo os exce-
lentes conceitos que foram obtidos no último exame 
destes dois cursos, realizado em 2011.

A coordenadora de Pedagogia, Lana Barbosa Silva, 
ressaltou o signifi cado de um bom desempenho na 
prova: “O exame é uma condição indispensável para 
a emissão do histórico escolar, assim como para a 

TEXTO: Carlos Quintino

expedição do diploma, pois o Enade é componente 
curricular obrigatório. A avaliação mantém uma boa 
avaliação do curso e, no caso dos cursos de Informá-
tica e Pedagogia, confi rma estar entre os melhores, 
além de ajudar também a ter um diploma de peso, 
reconhecido e respeitado no mercado de trabalho”.

Uma oportunidade para preparar os alunos para 
a prova será a participação dos mesmos no simula-
do para avaliação de cursos da UniCarioca 2014, 
que será realizado no período de 7 a 14 de maio. 
Os resultados obtidos permitirão que os alunos 
avaliem seus conhecimentos, tendo em vista o 

mercado de trabalho, provas de concurso e a pró-
xima avaliação do Enade.

“Neste sentido, a participação nos simulados, que 
acontecerão durante este ano, são muito importan-
tes e devem ser encarados pelos alunos como um 
momento, acima de tudo, de se autoavaliarem. Para 
tal, é necessário que haja a consciência de que o si-
mulado deve ser realizado com seriedade, atenção e 
comprometimento para que os bons resultados que 
todos nós já alcançamos até aqui sejam mantidos ou 
melhorados”, afi rmou o coordenador dos cursos de 
Informática, Neury Nunes Cardoso.

Acima, a coordenadora de Pedagogia, Lana Barbosa Silva. No detalhe, o coordenador dos cursos de Informática, Neury Nunes Cardoso

Preparando-se para o próximo 
Enade

Versão Final v2.indd   7 08/05/14   01:42
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Lançamento de livro 
feito por aluno

TCC ganha 
prêmio no 
Rio APPS 2013

Encontro de alunos 
discute profi ssões 

Reitor é reeleito 
personalidade da 
educação

Olimpíada do 
Conhecimento premia 
alunos

Cristino Wapichana, aluno de Administração 
da unidade Rio Comprido, lançou o livro “A 
onça e o fogo”. Trata-se de uma história infantil 
tradicional do povo indígena Wapichana, resi-
dente no estado de Roraima.

A história é na verdade um conto popular da 
tradição de seu povo, que ele escreveu e pu-
blicou em forma de livro. Esse conto faz parte 
de uma série de histórias da literatura indígena 
que Cristino trabalha divulgando em institui-
ções de ensino superior de todo Brasil, contri-
buindo com a Lei Federal 11.645 de 10 de mar-
ço de 2008, que torna obrigatório o ensino da 
história e cultura indígena em sala de aula.

Alunos do curso de Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas da UniCarioca que apre-
sentaram TCC recentemente conquistaram o 
prêmio na categoria estudante no Rio APPS 
2013. Mario Carneiro França, Paulo José de 
Souza Melo, Raphael Dantas e Stephanie Ve-
nâncio desenvolveram um aplicativo perso-
nalizável por parte do usuário, que permite 
encontrar estacionamentos na cidade. Sua 
interface permite filtrar preço, distância e 
forma de pagamento dos mesmos.

O Rio APPS é um desafio da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia e faz parte do progra-
ma “Rio Cidade Inteligente”, com o qual a 
Prefeitura do Rio de Janeiro desafia a comu-
nidade de programadores a criar aplicativos 
de software que melhorem a cidade e a vida 
de seus habitantes, empresas e turistas.

Aconteceu no dia 15 de março o primei-
ro encontro de alunos do Rio Comprido.  Os 
cursos de Marketing, Administração e RH 
foram apresentados pelos professores de 
cada área. O evento foi promovido pelos co-
ordenadores e professores que ao longo do 
período realizaram um trabalho de reforço e 
divulgação do encontro. 

Segundo o coordenador de Marketing, 
Jalme Pereira, o evento foi um sucesso ab-
soluto.  As palestras corresponderam às ex-
pectativas e mais de 400 pessoas estiverem 
presentes na unidade. Carla Costa, aluna 
de Marketing, atualmente no 5º período, 
contou um pouco sobre sua experiência no 
encontro: “Estou achando bem interessante 
,e muitas coisas que eu tinha dúvida foram 
esclarecidas, como horas PAC e questões so-
bre o estágio”. Esse foi o primeiro encontro 
e que, a partir de agora, esse evento terá se-
quência nos próximos períodos.

O professor e reitor do Centro Universitário Ca-
rioca (UniCarioca), Celso Niskier, foi um dos eleitos 
como Personalidade Educacional 2013. A eleição é 
feita pela Associação Brasileira de Educação (ABE) 
e pela Folha Dirigida. Como essa é a terceira vez em 
que é eleito, o professor Celso passa a fazer parte 
da Galeria dos Grandes Educadores do País, onde 
também fi gura seu pai, Arnaldo Niskier, membro 
da Academia Brasileira de Letras.

O Prêmio Personalidade Educacional tem como 
objetivo reconhecer e homenagear o mérito de 
pessoas e instituições que se destacam nas áre-
as de educação e cultura, elegendo, ao todo, dez 
personalidades e três instituições. “Trata-se de um 
belíssimo reconhecimento ao trabalho dessa equi-
pe maravilhosa que é a UniCarioca. Eu represento 
mais de 300 ótimos colaboradores e cerca de 9 mil 
grandes alunos, e isso me enche de orgulho”, disse 
Celso Niskier. O reitor também falou que o maior 
prêmio pra ele acontece todos os dias, ao vir para 
a UniCarioca e testemunhar a transformação que a 
instituição provoca na vida de tantos alunos: “Rea-
lizar essa transformação é uma consagração diária 
para mim e para todos os professores e funcioná-
rios que dividem comigo essa missão”.

Aconteceu no dia 2 de dezembro, no  auditório 
da unidade Rio Comprido,  a cerimônia de premia-
ção da Olimpíada do Conhecimento, promovida 
pela UniCarioca. A instituição premiou o aluno 
Thiago Lucius Alvarez (Jornalismo) com um tablet 
e as alunas Luana Germano Pereira (Engenharia de 
Produção) e Savana Francisco (CCOMP) com vale-
-compras de trezentos reais nos sites Submarino.
com e Americanas.com.  Na cerimônia, estavam 
presentes também os coordenadores de curso 
Jean Pierre Hashimoto, Wilson Silva, Sueni Arouca, 
Lana Silva e o diretor acadêmico  Maximiliano Da-
mas. Para o aluno Thiago, participar da Olimpíada 
do Conhecimento foi uma sensação ótima e que 
não esperava ganhar. Thiago também lembra que 
participar da competição lhe deu a oportunidade 
de discutir assuntos atuais com os participantes, 
conhecer o que eles pensam sobre o mesmo as-
sunto e preparar-se para o Enade.
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