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UniCarioca amplia oferta de cursos do Pronatec P á g i n a  4

Versão Final v2.indd   1 03/06/14   01:25



2

Novo Tempo Carioca - Expediente
Coordenação dos cursos de Jornalismo 
e Publicidade:
Jean Pierre Hashimoto

Editores:
Antônio José Chaves
Ronize Aline

Chefe de Reportagem:
Carlos Quintino

Assistente de Reportagem:
Carolina Souza

Diagramação: 
Eidy Tasaka

Alunos que participaram dessa edição:

Curso de Jornalismo:
Alexandre Mattos
Ana Santos
Carina Almeida
Carlos Quintino
Hugo Noronha
Karina Ishikava
Nathalia Oliveira
Thiago Lucius

Curso de Publicidade
Andressa Carvalho
Eidy Tasaka
Gabriela Ferreri
Glaucio Carvalho
Jaqueline Campos
Lucas Angeleti
Lucas Iack

Impressão: Editora Folha Dirigida
Tiragem: 4 mil exemplares

Participe do ‘‘Novo Tempo Carioca’’, enviando 
suas críticas e sugestões para o email  

novotempo@unicarioca.edu.br

O premiado carnavalesco da União da Ilha 
do Governador Alex de Souza esteve no dia 
15 de maio na UniCarioca fazendo uma pa-
lestra a convite dos alunos de Publicidade 
Lena Martinelli, Eidy Tasaka e Bruno Castro, 
e ainda Cristiano Fernandes, de Jornalismo.

O grupo que organizou o encontro é forma-
do por estudantes da disciplina Planejamento 
e Produção de Eventos, ministada pelo profes-
sor AJ Chaves, e foi muito bem recebido pelos 
alunos, especialmente os de Publicidade e De-
sign, que conseguiram visualizar a aplicação 
de vários detalhes aprendidos em sala de aula. 
Segundo Lena, desde os primeiro contatos, 

Carnavalesco Alex de Souza faz 
palestra aos alunos 

TEXTO:  Ana Santos

NOTÍCIAS CARIOCAS

através do Facebook e e-mail, o carnavalesco 
foi muito receptivo. 

Alex falou sobre preparação para o carnaval, 
como realiza pesquisas para achar o tema de 
enredo que se encaixe perfeitamente com as 
características da escola, que sempre traz le-
veza e irreverência em seus desfiles, mostrou 
fotos, apresentou esboços de fantasias, falou 
sobre o Estandarte de Ouro que a agremiação 
ganhou este ano e do respeito aos componen-
tes da União da Ilha. Ele afirmou que, no mo-
mento, está realizado.

Ao final houve espaço para que os estudan-
tes fizessem perguntas e tirassem dúvidas. 
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Eidy Tasaka, Lena Martinelli, o palestrante Alex de Souza, Cristiano Fernandes e Bruno Castro após a 
palestra
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Lucas Mendonça, Jornalismo, Rio Compri-
do: “Esse é um evento que vai dar muitas oportuni-
dades para pessoas que estão desempregadas. Vai dar 
chance de melhorias pra cidade com as obras que 
estão sendo feitas de infraestrutura e que trarão be-
nefícios para a população brasileira.”
(Alexandre Mattos)Ja
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Tuane Soares Xavier, Administração, 
Rio Comprido: “As pessoas precisam lutar 
por seus direitos. Nós precisamos de mais 
hospitais, mais educação, entre outras neces-
sidades. O Brasil pode perder o brilho depois 
da Copa do Mundo. A situação vai ser igual 
ou pior do que antes. O Brasil precisa mudar 
a sua história.”
(Alexandre Mattos)
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Yohan Pinna, Desenvolvimento de Siste-
mas, Méier: “A Copa do Mundo aqui no Bra-
sil vai deixar duas coisas boas: além de estádios 
de primeiro mundo, pela primeira vez em tem-
pos, eu vejo agora que está todo mundo preocu-
pado com o dinheiro pago em impostos.”
(Michel Almeida)
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Márcio Silva, Publicidade,  Rio Com-
prido:  “Espero que seja um legado positi-
vo em relação à toda infraestrutura que foi 
montada para realizar este evento. Na África, 
o que foi investido não foi utilizado, mas que 
aqui no Brasil esse valor agregado possa ser 
de benefício para as pessoas de maneira geral 
e não só na cultura do esporte.”
(Alexandre Mattos)
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Fernando Júnior, Técnico em Informáti-
ca, Rio Comprido: “O legado vão ser estádios 
de futebol, que não vão ser muito utilizados. Na 
questão de mobilidade urbana, parece que está 
sendo feita mais em benefícios de empreiteiras 
do que em benefício da população. A segurança 
ainda precisa melhorar.  A cultura não está sendo 
mudada e a imagem do país deve piorar.”  
(Alexandre Mattos)
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Ivelize Ayala, Administração, Méier: “O 
nosso país está despreparado pra receber um 
evento deste porte, não temos segurânça, não 
temos estrutura e não consigo ver um legado po-
sitivo para o Brasil.”
(Lucas Iack)
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Fernanda Bispo, Desenvolvimento de 
Sistemas, Méier: “Já está deixando muita in-
satisfação e revolta, porque o gasto que poderia 
estar sendo aplicado em educação e saúde está 
sendo usado somente no futebol, que é o que o 
Brasil sempre fez, enquanto o trabalhador ganha 
um salário mínimo e isso é um absurdo. Será um 
legado de desgraça.”
(Michel Almeida)

Darlane Alves, Administração, Méier: 
“Não vejo nenhum legado de verdade para o 
Brasil, eu vejo manifestações, engarrafamen-
tos, protestos e muitos problemas pra vencer 
no dia a dia.”
(Lucas Iack)
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ENQUETE
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Foram sete anos desde o anúncio do Brasil como sede da Copa do Mundo de Futebol para que se pudessem preparar estádios e 
aeroportos, ser melhorada a mobilidade urbana e o saneamento nas cidades que receberão os jogos, a rede hoteleira e nossos táxis se 

adequassem a padrões de qualidade internacional... Às vésperas da competição, o NTC entrevistou alunos para saber:

Qual o legado da Copa de 2014 para o Brasil?
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DESTAQUE

Cursos do Pronatec são destaque
na UniCarioca

TEXTO: Carina Almeida

A Unicarioca, em parceria com o Governo 
Federal, oferece desde 2013 por meio do Pro-
grama Nacional de Ensino Técnico ao Emprego 
(Pronatec) vagas em cursos de educação profis-
sional e tecnológica. O programa atualmente 
conta com 800 alunos, nas unidades Rio Com-
prido (manhã/ tarde) e Méier (tarde). São ofe-
recidos os cursos de Computação Gráfica, In-
formática, Jogos Digitais, Logística e Redes de 
Computadores.

Segundo o diretor acadêmico Maximiliano 
Damas, os cursos técnicos possuem a mesma 
qualidade dos cursos de graduação oferecidos 
pela instituição. O aluno do Pronatec possui 
ajuda de custo no transporte para frequentar as 
aulas, laboratórios com equipamento de infor-

J U N H O / J U L H O  -  2 0 1 4

mática Dell de última geração, convênio com 
empresas de tecnologia de grande porte, salas 
climatizadas e com datashow, além de serviços 
de orientação à carreira e à aprendizagem.

Os interessados podem ser inscrever pelo Sis-
tema de Seleção Unificada da Educação Profis-
sional e Tecnológica (Sisutec). Para participar, os 
candidatos precisam ter realizado o último Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) com nota su-
perior à zero na redação e ter concluído o Ensino 
Médio. Após a divulgação do resultado, as inscri-
ções podem ser feitas pelo site da Unicarioca. 

Maximiliano Damas ressaltou que um novo 
edital será publicado no final de junho, para 
as aulas que iniciarão no próximo semestre de 
2014.

Alunos do Pronatec, durante aula em um dos laboratórios de informática no Rio Comprido
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DESTAQUE

Alunos do Pronatec falam sobre a oportunidade 
de estudar nos cursos oferecidos pela UniCarioca
TEXTO: Nathalia Fernandes

J U N H O / J U L H O  -  2 0 1 4

“A expectativa em relação ao 
curso que estou fazendo é que 
ele me dê mais conhecimento na 
área do que já tenho. Acho que 
os cursos do Pronatec, em rela-
ção a um curso universitário, são 
mais rápidos e práticos, pois uma 
faculdade leva quatro ou cinco 
anos. Pra você estar no mercado 
hoje em dia tem que ser rápido, o 
quanto antes adquirir o conheci-
mento, melhor. Eu já estou cami-
nhado para a área de informática, 
faço programação, e sempre me 
indicaram a fazer uma faculdade 
de tecnologia da informação ou 
um curso técnico. Sobre a facul-
dade de TI eu vou tentar o vesti-
bular, mas o curso técnico já está 
garantido.”

“O Pronatec está sendo uma 
experiência ótima porque Com-
putação Gráfica é um curso que 
eu queria fazer há muito tempo, e 
foi muito bom esse programa do 
governo. Aprender sempre mais, 
estar aprofundando sempre mais 
é a grande expectativa minha em 
relação a este curso. Este aprendi-
zado que estou adquirindo acres-
centa em tudo para mim, acres-
centa para o meu futuro. É um 
curso que eu sempre quis fazer e 
como eu não tenho recurso finan-
ceiro para fazer uma graduação, o 
Pronatec foi a melhor escolha”. 

“O curso é muito bom, a dura-
ção é de um ano e meio, são três 
módulos, e eu espero aproveitar 
o máximo. O curso do Pronatec 
é mais rápido, direcionado exata-
mente para o mercado de traba-
lho. Para mim esse é o objetivo: o 
quanto antes eu quero conseguir 
uma vaga e, quem sabe, esse é um 
incentivo até para eu voltar para a 
graduação, que eu poderia ter ter-
minado e não terminei. Um curso 
sempre nos acrescenta algo, ain-
da mais o curso que a gente está 
fazendo de informática. Eu acredi-
to que esta área seja uma das que 
estão em constante crescimento, 
e por isso a gente precisa estar 
sempre se atualizando.”

“A experiência está sendo boa, 
está aprimorando meus conhe-
cimentos em relação ao curso de 
redes, e eu estou gostando da 
qualificação dos professores, do 
ensino e tudo mais. A expectativa 
é que eu consiga um bom empre-
go relacionado a redes, que é uma 
área que eu gosto muito e foi por 
isso que surgiu o interesse para 
este curso, aqui no Pronatec na 
UniCarioca. O curso acrescentará 
muito na minha vida acadêmica, 
principalmente no meu ingresso 
no mercado, que está muito difícil. 
Quando você tem um curso que 
te abre as portas, é maravilhoso. A 
opção pelo curso do Pronatec foi 
por ser já voltado para a área do 
mercado, além de me ajudar a fa-
zer a escolha certa em relação ao 
curso universitário, quando che-
gar a hora.”

Bruno Camargo
Informática 

Maciel Ribeiro
Informática  

Diego Costa
Computação 

Gráfica 

Ane Caroline 
Fernandes

Redes de 
Computadores 
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A Unicarioca recebeu, na Unidade Rio Compri-
do, a visita do diretor de Comunicação, Marketing, 
Esporte e Cultura do Colégio Santa Mônica, profes-
sor Bruno Castro, e dos representantes educacionais 
Yougen, vice-diretor do Departamento de Coope-
ração Internacional, e Shao Wei, secretário-geral da 
China Education Association for Exchange Interna-
tional (CEAIE).

A visita foi intermediada pelo professor Bruno 
Castro, que explicou que os educadores chineses 
estão no Brasil para conhecer nosso sistema educa-
cional e realizar possíveis parcerias. Durante a per-

TEXTO: Carlos Quintino

TEXTO: Carlos Quintino

manência na unidade, a comitiva visitou uma sala 
de aula em que estavam sendo ministradas classes de 
reforço de Português e Matemática, através do pro-
jeto “Letras e Números”, que visa revisar conteúdos 
básicos de disciplinas afins e preparar os inscritos 
para concursos.

No encontro foram discutidos, entre outros te-
mas, o sistema educacional no Brasil, o papel da 
instituição na vida dos jovens e adultos, a dedicação 
da UniCarioca no ensino de excelência no Rio de 
Janeiro e o panorama atual dos projetos existentes 
da instituição para uma futura parceria. Estavam 
presentes na reunião o gestor da unidade, Leandro 

pelos professores de cada área. Três objetivos fo-
ram traçados para o encontro. O primeiro deles 
era que os alunos conhecessem a grade curricular 
e soubessem todas as informações necessárias so-
bre seus cursos.

Aconteceu no dia 15 de março um encontro 
de alunos no Rio Comprido.  Os cursos de Ma-
rketing, Administração e RH foram apresentados 

Já o segundo objetivo estava voltado para o 
mercado de trabalho. O intuito era mostrar a im-
portância da graduação e o que a instituição ofe-
rece de qualificação para o aluno da UniCarioca. 
Para finalizar, o terceiro objetivo era de realizar 
uma integração maior entre os alunos de todas as 
unidades da instituição – Rio Comprido, Méier, 
Bento Ribeiro e Jacarepaguá.

Segundo o coordenador do curso de Marke-
ting, Jalme Pereira, o encontro foi um sucesso 
absoluto.  As palestras corresponderam às expec-
tativas: só na unidade Rio Comprido, mais de 
400 pessoas estiverem presentes. Carla Costa, 
aluna de Marketing, atualmente no quinto pe-
ríodo, contou um pouco sobre sua experiência 
no encontro: “Estou achando bem interessante, 
e muitas coisas que eu tinha dúvida foram es-
clarecidas, como horas PAC e questões sobre o 
estágio”.

O evento foi promovido pelos coordenadores 
e professores que ao longo do período realizaram 
um trabalho de reforço e divulgação. A expecta-
tiva, após este primeiro encontro, é que o evento 
tenha sequência nos próximos períodos.

Marques, o coordenador da Pós-graduação e do cur-
so de Graduação em Marketing, Jalme Pereira, e a 
coordenadora do Serviço de Orientação à Carreira 
da UniCarioca, Maura Xerfan.

Perguntado sobre a importância que o gover-
no está dando para o ensino básico na China 
a correlação com o crescimento que hoje está 
acontecendo no país, Shao Wei foi categórico: 
“É absolutamente correta esta associação. O go-
verno chinês investe na criança desde cedo e isso 
é muito importante para sua formação, fazendo 
com que ela consiga um excelente emprego em 
um futuro próximo”.

J U N H O / J U L H O  -  2 0 1 4

Encontro com alunos: debate sobre 
profissões e tendências

Representantes educacionais 
chineses visitam UniCarioca

Entre outros temas, professores da UniCarioca falaram sobre qualificação para o mercado de trabalho
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Colóquio de Iniciação 
Cientifica debate Mídias Sociais e TV

Marketing: mais que produtos

Foi realizado no dia nove de maio o segundo 
Colóquio de Iniciação Científica, no auditório 
Arcy Magno, na unidade Rio Comprido. O even-
to contou com a supervisão das professoras Mau-
ra Xerfan e Verônica Eloi, que assumiram ainda 
o papel de mediadoras e debatedoras dos temas.

O encontro foi aberto com os temas “Novelas 
e identidade brasileira” e “Mídias sociais e televi-
são”, em que foi debatida a interação da TV com a 
internet, através do fenômeno de algumas novelas 
brasileiras, principalmente a tão falada Avenida 
Brasil. O assunto foi exposto pelos alunos Allan 

O dia do Profissional de Marketing foi comemo-
rado na unidade Méier com o evento Marketing 
Day, que aconteceu nos dias 9 e 12 de maio. As 
palestras e o coffee break comemorativo foram or-
ganizados pelos alunos do curso de Marketing da 
instituição. 

O evento contou com cinco palestras de profis-
sionais da área: Andréa Gomes, Pedro Cruz, Ma-
noel Marcondes, David Portes – mais conhecido 
como “David, The Camelot” – e Flávia Mayrink 
Roldão, que é gerente de licenciamento do Clube 
de Regatas Vasco da Gama. 

As palestras, além de informativas, tiveram um 
caráter inspirador, não contando somente com da-
dos e informações, mas também cases pessoais dos 
palestrantes. Ao lidar com assuntos sérios envolven-
do a carreira, conseguiram conduzir as palestras de 
maneira leve e divertida, não perdendo o interesse 
dos universitários e convidados na plateia.

“Quando nos foi apresentada a proposta de re-
alizar o evento, pensamos: qual seria o tema que 
envolvesse a maior quantidade de alunos possíveis? 
Foi aí que surgiu a ideia de abranger o marketing 
pessoal. Qualquer pessoa vai usar o tema para 
conseguir um emprego, vender sua imagem para 
o mercado etc. Portanto, acho que por isso as pa-
lestras atraíram tanta gente”, disse Rayane Mattos, 
uma das alunas organizadoras do evento.

Algumas novidades tomam conta da nossa vida 
social e profissional. O Whatsapp Messenger - apli-
cativo de mensagens multiplataforma que permite 
trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS e 
que pode ser baixado gratuitamente - é uma delas.

Assim, ainda que seja um recurso cada vez 
mais necessário e que o aplicativo de mensa-
gens seja uma “mão na roda”, é preciso ter limi-
tes ao usá-lo dentro do ambiente de trabalho. 
Vamos ver alguns limites para fazer essa ferra-
menta funcionar a seu favor.

Dicas para a boa convivência no WhatsApp:

1- Mensagem do chefe: coloque limites. Mensa-
gens fora de expediente que não sejam de fato 
urgentes podem esperar para serem respondidas 
em horário de trabalho. Aja com bom senso. Se res-
ponder a todas, vai criar um padrão de expectativa 
de respostas rápidas e a qualquer momento.
2 - Não peça para entrar em grupos: isso deixa 
o moderador (administrador do grupo) em “uma 
saia justa”, espere ser convidado;
3 – Silencie os grupos: é muito comum ter excesso 
de mensagens em grupos, assim, a melhor forma 
de não se deixar irritar, de não ser incomodado ou 
de não deixar o grupo tirar sua atenção é deixar no 
silencioso. Para fazer isso, entre no grupo, clique so-
bre o nome do grupo ou em informações do grupo 
e configure para silencioso. Você pode silenciar por 
oito horas (expediente de trabalho), um dia ou uma 
semana. Renove sempre que preciso. Lembre-se 
que no ambiente de trabalho é de bom tom man-
ter o celular no silencioso ou modo vibratório.
4 – Interagir com grupos formais de trabalho: 
Nada de mandar excesso de mensagens ou lixos 
virtuais (SPMS) como correntes, piadas e pequenas 
bobeiras. Interaja de forma cordial, educada, sem 
mensagens que permitam dupla interpretação. É 
de bom tom dar bom dia, ler as mensagens para se 
manter atualizado e sempre que oportuno contri-
buir com uma informação útil.
5 - Se precisar sair do grupo, avise. Não saia de 
um grupo sem dar uma explicação. Sua saída sem 
justificativa pode parecer grosseira e causar des-
conforto na relação com os colegas.
6 - O whatsapp não substitui um e-mail. Em as-
suntos mais formais e que precisam ser documen-
tados o whatsapp pode servir como lembrete, tipo: 
“Você viu meu e-mail” , mas não substitui a necessi-
dade de documentar ou de ter uma comunicação 
mais formalizada.

TEXTO: Carlos Quintino

TEXTO: Karina Ishikava

Jayme, Carina Almeida e Nathalia Oliveira. A pro-
fessora Maura Xerfan levantou questões importan-
tes sobre o tema discutido na ocasião.

Na segunda parte da programação, os assuntos 
em destaque foram a “Posição do negro na mídia” 
e o “Consumismo e a televisão”. As alunas Patrí-
cia Faria e Jessica Soares falaram sobre os temas, 
e a professora Veronica Eloi também debateu os 
assuntos em questão.

Através da iniciação científica, alunos da UniCarioca 
aprendem a aplicar o método científico na solução de 
problemas, valorizando ainda mais o conhecimento 
que é ensinado e usando esse ensinamentos em benefí-
cio da sociedade - afirmou o reitor Celso Niskier.
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Palco Carioca revela talentos de alunos

Serviços que a 
UniCarioca oferece são 
tema de evento

Palestra sobre MBA reúne formandos

Semana de Design 
UniCarioca

A noite de 23 de maio começou um pouco dife-
rente para os estudantes da Unidade Rio Compri-
do. As alunas de Pedagogia Renata Fragoso, Cari-
na Fraga, Camilla Bariani, Liana Oliveira, Maria das 
Dores e Ana Carla, com a supervisão do professor 
de Produção de Eventos AJ Chaves, promoveram 
o Palco Carioca, que reuniu talentos artísticos es-
condidos entre os alunos da Unicarioca, para um 
verdadeiro show de variedades.

No decorrer do Palco Carioca, houve apre-

sentações de rap, poesias, stand-up comedy e 
de dança. O público presente foi à loucura com 
o grupo Pagode Carioca, formado por amigos 
da própria faculdade. Com o auditório lotado, 
as organizadoras não resistiram e também caí-
ram no samba.

A aluna Renata Fragoso fez questão de agra-
decer o apoio de diversos setores da UniCario-
ca, fundamental para a realização e o sucesso 
do evento. Encerrando a noite houve sorteios 
de brindes e a volta ao palco do grupo Pagode 
Carioca. A UniCarioca recebeu no dia 17 de maio, no 

Rio Comprido, uma palestra sobre alguns servi-
ços que a UniCarioca oferece aos alunos, tanto 
dentro do  portal AVA quanto presencialmen-
te. O evento conduzido pelas alunas Margareth 
Gonzalez, Carolina Rocha, Clara Duarte, Tatiana 
Soares e Patrícia Rodrigues foi idealizado para 
a disciplina de Planejamento e Produção de 
Eventos (turma do Méier), do professor AJ Cha-
ves.

Palestrantes da própria instituição abordaram 
suas áreas e como o novo portal funciona em 
cada uma delas. A professora Vânia Henriques 
explicou o Serviço de Orientação à Aprendiza-
gem (SOA), Rafael Laurentino representou Mau-
ra Xerfan no Serviço de Orientação à Carreira 
(SOC), Márcia Aguiar abordou o Núcleo de Edu-
cação a Distância (Nead), a bibliotecária Rachel 
Louredo detalhou como o sistema da Biblioteca 
funciona pelo AVA e o professor Jalme Pereira 
informou sobre os cursos de pós-graduação e 
de extensão. Ao final, a nutricionista Mariana 
Zogaib deu dicas para ter uma alimentação sau-
dável e melhorar o rendimento acadêmico.

No mês de agosto acontecerá, na UniCa-
rioca, a Semana de Design. O evento idea-
lizado pelo aluno Hugo Ramos e com total 
apoio da coordenadora Fernanda Cereja 
tem como objetivo apresentar o que está 
acontecendo no mercado de trabalho dessa 
área. Segundo Hugo, que também é mem-
bro do Diretório Acadêmico Tecnológico 
(DAT) e representante do curso de Design, 
a Semana é importante para que os alunos 
tenham uma maior interação com os profis-
sionais da área e com o que há de novo no 
mercado de design:

− Todos os alunos, de todos os cursos, es-
tão convidados a comparecer para poder 
entender mais sobre os trabalhos de um de-
signer e como funciona nosso universo.

TEXTO: Gustavo Camelo

TEXTO: Ana Santos

TEXTO: Ana Santos

TEXTO: Thiago Lucius

A UniCarioca realizou um debate sobre edu-
cação continuada, que contou com a participa-
ção de alguns alunos que estão fazendo TCC.  O 
coordenador de Pós-graduação e de Extensão 
da UniCarioca, professor Jalme Pereira, ideali-
zou este workshop que teve como palestrante 
Luciano Martins, gerente geral de Operações 
da Kinoplex, que abordou a importância da 
continuação dos estudos para uma vida profis-
sional de sucesso.

Os objetivos do evento foram três especifica-
mente: conversar sobre o que é o TCC, apresen-
tar a pós-graduação aos estudantes concluin-
tes e integrá-los sobre os cursos.

O professor Jalme também citou alguns dife-
renciais do MBA da instituição, que são o corpo 
docente titulado, com experiência no mercado 
de trabalho, aula aos sábados sem ocupar o dia 
todo e um coaching integrado, que é um traba-
lho de desenvolvimento de carreira.
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