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BIAH SANTIAGO

O conhecimento não 

conhece limites, e a 

UniCarioca sabe bem 

disso. Há 27 anos no mercado, 

a instituição se preocupa com 

o ingresso no ensino superior e 

a qualidade de condições para 

que jovens e adultos tenham 

uma excelente experiência du-

rante seus cursos.  Pensando 

exatamente no bem-estar e na 

oferta de melhor capacidade 

de estudo dos alunos, em 2018 

mais uma unidade se somará às 

quatro já estabelecidas no bair-

ro do Méier.

O prédio Méier, carinhosa-

mente chamado de Méier V 

desde que foi assim identifi-

cado na placa que indicava as 

obras, terá – além das salas de 

aula – laboratórios e bibliote-

ca, uma ampla estrutura de 

atendimento e um espaço de 

convivência ainda maior para 

todos os alunos.

– O novo prédio da UniCario-

ca no Méier surgiu para acom-

panhar o crescimento natural 

da nossa instituição no bairro. 

Nossa administração será cen-

tralizada, o atendimento será 

aprimorado, a biblioteca será 

expandida e novas salas de aula 

darão mais conforto aos nossos 

professores e alunos. Tudo isso 

para continuar dando asas aos 

sonhos dos nossos estudantes – 

explica o reitor Celso Niskier.

Segundo a gerente de Redes 

da UniCarioca, Barbara Avellar, 

a partir do dia três de janeiro 

todo atendimento já existente 

no Méier passará a ser realizado 

nas novas instalações. E além 

dos cursos já disponíveis nas 

unidades (Administração, ADS, 

Ciências Contábeis, Ciência da 

Computação, Gestão de RH, 

Jornalismo, Marketing, Pedago-

gia, Publicidade e Propaganda, 

Redes de Computadores), outros 

cursos podem ser ofertados no 

bairro. “Além de toda a infraes-

trutura já existente, a expectati-

va da diretoria acadêmica é de 

lançarmos também no Méier os 

cursos de Engenharia e Direito, 

aumentando ainda mais as pos-

sibilidades de ingresso na nossa 

instituição”, disse Barbara.

Localizada na Rua Venceslau, 

192, a nova unidade do Méier 

não será apenas mais um pré-

dio do Centro Universitário, mas 

também uma nova oportunida-

de para fazer diferença no futu-

ro profissional do estudante.

Conheça o 5º espaço do Centro Universitário no Méier

NOVA 
UNIDADE DA 
UNICARIOCA
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BRINCADEIRA FEITA COM 

SERIEDADE
Nucap participa de Semana de
Ciência e Tecnologia
MARINA CARDOSO

O Núcleo de Computa-

ção Aplicada da Uni-

Carioca (Nucap) foi 

convidado a participar da 14ª 

Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNTC), desenvolvi-

da pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comu-

nicações. Para o evento, levou a 

exposição interativa “Brincando 

com o Sol – Sol como fonte de 

luz e energia”. 

A SNTC 2017, desenvolvi-

da pelo Ministério da Ciên-

cia, Tecnologias, Inovações 

e Comunicações (MCTIC), 

aconteceu entre os dias 23 e 

29 de outubro no Observató-

rio Nacional e no Museu de 

Astronomia e Ciências Afins, 

ambos no bairro de São Cris-

tóvão. A ideia da Semana é 

chamar a atenção dos brasilei-

ros, especialmente crianças e 

jovens, para a importância da 

produção científica no auxílio 

ao desenvolvimento humano 

e sustentável.

A exposição “Brincando com 

o Sol” apresenta tecnologias 

híbridas como vídeo 3D, holo-

grafia, capacete de realidade 

virtual, leap motion e jogo de 

tabuleiro digital, que explicam 

o Sol como fonte de vida, luz 

e energia. O projeto é coorde-

nado pelos professores Antonio 

Carlos Mól e Ana Paula Legey, 

com apoio dos pesquisadores 

André Cotelli e Bianca Martins.
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O BOM FILHO
A CASA TORNA
Semana de Design tem ex-alunos como palestrantes

ANA LUZIA

O Curso de Design da 

UniCarioca promoveu 

nos dias 3, 4 e 5 de ou-

tubro a quarta edição da Sema-

na de Design, realizada na uni-

dade Rio Comprido nos turnos 

da manhã e da noite. O evento 

atraiu alunos que lotaram todas 

as mesas-redondas nos três dias, 

formadas exclusivamente por 

ex-alunos da instituição, além 

de workshops durante a tarde.

A coordenadora Fernanda 

Guimarães (de pé, na foto ao 

lado) avaliou positivamente 

o resultado: "Foi um grande 

aprendizado e uma experiên-

cia única. Os nossos alunos se 

sentiram mais próximos dos 

palestrantes e não ficaram aca-

nhados em fazer perguntas. Já 

os ex-alunos se sentiram pres-

tigiados e acolhidos pela insti-

tuição em que estudaram”.

Em um post no Facebook da 

coordenadora, os alunos egres-

sos contaram as suas experiên-

cias no mercado de trabalho e 

através dessa publicação foram 

contatados para participarem 

como palestrantes na Semana 

de Design. Hugo Ramos, que 

trabalha como designer no Stu-

dio Árvore, foi um dos convida-

dos e para ele essa experiência 

foi uma enorme alegria: “Poder 

voltar e compartilhar com os 

estudantes sobre o que estou 

fazendo e trocar ideias foi sen-

sacional".

Fotos: A
na C

arolina Fernandes
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NOVE EDIÇÕES DE 

SUCESSO
ComuniCar concorre a melhor evento 
acadêmico de comunicação do país

Nesta página, em sentido anti-horário: “Rio de contrastes”, foto de Tatiane Ramalho, vencedora do Concurso 
de Fotografia; “O amor está no Rio”, de Viviane Sales, 3ª colocada no Concurso; imagens dos vídeos 
“Amorto”, “Lívia - através da lente” e “In(visível)”, respectivamente dirigidos por Viviane Sales, Thaiane 
Soares e Camila Brandão, 1º, 2º e 3º lugares do Festival de Vídeo-Minuto
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JESSICA SANTOS

O Congresso de Comuni-

cação Carioca (Comu-

niCar) cresceu – e apa-

receu! Entre as edições de 2016 

e 2017, o aumento do número 

de participantes foi de 25% (este 

ano, cerca de 1500 estudantes 

participaram de pelo menos uma 

atividade do evento), acompa-

nhando a ampliação do número 

de atividades, e o reconhecimen-

to externo também “deu as ca-

ras”: o congresso é finalista na 

categoria “Evento / Semana de 

Comunicação” da 3ª edição do 

Prêmio Professor Imprensa, cujo 

resultado será divulgado até o 

final de novembro.

O congresso só acontece uma 

vez por ano, mas os conteúdos, 

palestras e ensinamentos ficam 

marcados para sempre na vida 

dos estudantes de Jornalismo e 

de Publicidade. É o caso da es-

tudante Beatriz Wenceslau, que 

diz recordar-se das palestras da 

edição anterior do evento: “No 

ano passado aprendi muita coi-

sa com vários jornalistas. Eles 

chegam no ComuniCar e dão 

uma aula de vida. Esse ano tam-

bém vai ficar marcado. Além de 

participar como ouvinte, tive a 

oportunidade de entrevistar um 

palestrante.” 

Com três dias voltados para 

a comunicação, o congresso – 

que aconteceu entre os dias 9 e 

11 de outubro – teve um tradi-

cional ciclo de palestras nos tur-

nos da manhã e da noite, sob 

o tema “Interdisciplinaridade”, 

e pela primeira vez contou com 

um ciclo de debates, no turno da 

tarde, promovido pelo Núcleo 

de Estudos Interdisciplinares em 

Comunicação (Neicom), sobre 

o tema “A diferença em tem-

pos de cólera – comunicação e 

movimentos sociais”. Também 

durante o evento foi lançada a 

revista científica Communicatio, 

outro produto do Neicom.

A noite de encerramento foi 

reservada às premiações do 6° 

Concurso de Fotografia e do 

9° Festival de Vídeo-Minuto. A 

estudante de Jornalismo Tatiane 

Ramalho foi a primeira colocada 

no concurso de fotografia e es-

colheu a praia para representar 

o tema “Charme carioca”. “Fui 

à praia não na intenção de foto-

grafá-la, mas ao ver, percebi que 

daria uma ótima foto, caracteri-

zando bem a essência do char-

me carioca”, afirmou Tatiane.Ya
n 
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o

Professora 
Carolina Ferro, no 

lançamento da 
revista científica 
Communicatio, 

observada
pela professora 

Gleice Luz

"Amanhã de luz", foto de 
Nathalia de Oliveira, vice-campeã 
do Concurso de Fotografia
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TANIA 
ZAGURY NA 
UNICARIOCA
Pedagoga fala sobre como
ensinar a nova geração

HAAB SANTOS

A turma de Avaliação no 

Contexto Escolar do 

Curso de Pedagogia da 

unidade Méier recebeu no dia 

23 de outubro, a convite da pro-

fessora Sandra Sierra (e com a 

presença de outros professores), 

a palestrante Tania Zagury (foto 

ao lado)”. O tema em debate foi 

“Uma escola para as novas gera-

ções”, focado no papel das esco-

las para uma sociedade em que 

a informação é de livre acesso, 

onde tudo acontece de maneira 

rápida e quase sem controle. 

Tania Zagury trabalhou com 

supervisão educacional nos 

Centros Regionais de Educação, 

e é uma apaixonada pela sala 

de aula e pelo ensino público 

gratuito. Concluiu seu mestrado 

em Educação na UFRJ, publicou 

32 livros (10 deles indicados ao 

Prêmio Jabuti), é membra da 

Academia Carioca de Letras, já 

proferiu mais de 6 mil palestras 

e tem no currículo quase 1.700 

entrevistas para TV, jornais e re-

vistas de circulação nacional.

Além de falar sobre sua 

obra mais recente, “Os novos 

perigos que rondam nossos 

filhos”, Tania compartilhou 

suas experiências e respondeu 

a muitas dúvidas – afinal, o 

intuito de trazer profissionais 

atuantes e com experiência de 

carreira é mostrar aos alunos 

da graduação futuras possibi-

lidades de atuação, além de 

ajudá-los a moldar seu futuro 

profissional.

 BIAH SANTIAGO

No dia 20 de outubro foi 

realizado na Câmara 

Municipal do Rio de Ja-

neiro o evento “Ao mestre com 

carinho”, idealizado pelo verea-

dor – e professor – Célio Luppa-

relli, para homenagear outros 

docentes pela dedicação ao ma-

gistério na Rede Municipal de 

Ensino, e também pela preocu-

pação com o bem-estar da po-

pulação a qual se dedicam. Uma 

das homenageadas foi a aluna 

de Pedagogia da UniCarioca 

Cláudia dos Santos Martins, da 

unidade de Jacarepaguá.

A condecoração teve a en-

trega da Moção de Louvor e 

Reconhecimento pelo trabalho. 

Cláudia acredita que professores 

são cultivados e não forjados, e 

para isso, é preciso empenhar-

-se. Aposentada da rede privada 

da Educação Infantil, ela deci-

diu realizar concurso público 

para atuar na rede pública. Ao 

conquistar a vaga, iniciou sua 

trajetória de cinco anos no ciclo 

de alfabetização da 7ª Coorde-

nadoria Regional de Educação 

(CRE) do Rio de Janeiro.

Para ela, lecionar é como 

lembrar da infância: “Senti-

-me feliz pelo reconhecimento 

do trabalho que realizo com 

amor e de todo amor que me 

é retribuído”. Cláudia afirma 

que, após ler a moção, pôde 

compreender que sua profis-

são faz bem à sociedade e que 

faz diferença na vida de seus 

alunos.

AMOR PELA EDUCAÇÃO
Aluna de Pedagogia recebe moção de louvor
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Cláudia Martins (à direita), exibe 
com orgulho o certificado da mo-
ção de louvor, ao lado da profes-
sora Sandra Sierra, coordenadora 
adjunta de Pedagogia
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SEMANA 
JURÍDICA
Evento discute importantes 
temas contemporâneos
MARINA CARDOSO

A coordenação da graduação de Direito da UniCarioca promoveu 
nos dias 17, 18 e 19 de outubro a Semana Jurídica 2017. O au-
ditório Arcy Magno, na unidade Rio Comprido, recebeu as três 

palestras do evento anual, que tem como objetivo possibilitar a troca de 
conhecimento entre alunos e profissionais renomados da área. 

Na terça-feira (17), o procurador da República Leandro Mitidieri Figuei-
redo (responsável pela denúncia contra Fernando Cavendish e outros 22 
alvos da “Operação Saqueador”) falou sobre a atuação do Ministério 
Público no combate à corrupção no Brasil. Já na quarta-feira (18), a ad-
vogada e professora Giselle Picorelli, da Comissão de Mediação de Con-
flitos da OAB-RJ, conversou com os alunos sobre o tema “Mediação nas 
relações familiares”. No último dia, o deputado federal Wadih Damous 
(PT-RJ) palestrou acerca da “Reforma política no Congresso Nacional”.

LOGÍSTICA EM AÇÃO
Evento foca no
mercado de trabalho
JUCILENE LIMA

Na noite de 4 de setembro aconteceu no Auditório Arcy Magno, Unidade Rio 

Comprido, a terceira edição do Logística em Ação, promovido pela Coor-

denação do Curso de Logística da UniCarioca. A programação do evento, 

aberto ao público em geral, contou com a apresentação de estratégias e dicas de 

profissionais da área para inserção, recolocação e crescimento profissional no atual 

mercado de trabalho. 

A programação contou com a participação de Ricardo Luz (coordenador e profes-

sor do MBA em Recursos Humanos e do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos da UniCarioca), com a palestra “Estratégias para inserção 

e recolocação no mercado de trabalho”, e de Marco Cristino (gestor de Produção 

e Inventário pela APICS e pós-graduado em Supply Chain Management) com a 

palestra “Educação continuada com ênfase na profissionalização em supply chain, 

logística e excelência operacional”.

ENGENHARIA + 
INFORMÁTICA
Cursos diferentes, palestras
de interesse comum
KARINA MEIRELLES

Durante os dias 2, 3 e 4 de outubro aconteceu a Semana de Engenharia e 

Informática, nas unidades Rio Comprido e Meier. As palestras foram pro-

movidas pelas coordenações dos cursos – de Engenharia Civil, de Produção, 

de Computação e Elétrica, e a área de Tecnologia da Informação (TI) com Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação e Redes de Computadores – 

que, pela primeira vez, se uniram em um evento. 

De acordo com Wilson Souza, coordenador de Engenharia Civil e Engenharia de 

Produção, a união ocorreu tendo em vista realidades em comum entre as profissões. 

"Hoje em dia existem, por exemplo, vários softwares, como os que trabalham com 

linhas de produção, indústria 4.0, dos quais nós de Engenharia somos usuários, e 

eles, de Informática, são produtores", disse Wilson.

Foram 18 palestras e a presença dos 1.055 alunos que as assistiram surpreendeu 

os professores. "Geralmente os alunos pensam que dia de palestra é folga, não 

comparecem, mas neste ano foi diferente, vimos alunos que não tinham aula no dia 

vindo apenas para o evento. Foi ótimo!", disse André Sobral, coordenador adjunto 

dos cursos de TI.
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Gustavo Sampaio, coordenador de Direito, abre a Semana Jurídica. À frente do outro 
microfone, o coordenador adjunto Luiz Antonio Gomes
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TROTE SOLIDÁRIO

A UniCarioca arrecadou entre os dias 15 a 26 de agosto, nas bi-

bliotecas de suas unidades, alimentos que foram entregues à 

Casa Ronald McDonalds, localizada no Maracanã. Foram 1.254kg 

de açúcar e 256 litros de óleo doados pelos alunos em mais uma 

ação do “Trote solidário” da instituição. A entrega foi realizada por 

parte da equipe de Marketing e a coordenadora do sistema de bi-

bliotecas, Rachel Louredo. Segundo Karen Neves, do Departamento 

de MKT, ações como essa “ajudam a mostrar a importância de se 

envolver em ações sociais e ajudar ao próximo”. (JOÃO MARQUES)

NOVIDADE NA
PROGRAMAÇÃO

No dia 25 de setembro, aconteceu na Unidade Rio Comprido a 

palestra “Por dentro do programa Lazinho com você”, nova 

atração que Lázaro Ramos vai comandar aos domingos na TV Glo-

bo. O programa terá boa parte do conteúdo criado pelo público, 

e a palestra promovida pela equipe diretora visou atrair alunos in-

teressados em participar não só como espectadores, mas também 

produzindo conteúdo. Uma plataforma foi lançada em agosto para 

receber o material e todos os realizadores das contribuições sele-

cionadas para ir ao ar serão remunerados. (JUCILENE LIMA)

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

No início de outubro, o Núcleo de Computação Aplicada (Nu-

cap) divulgou a lista de novos alunos selecionados para bolsas 

de iniciação científica. Neste semestre, foram ofertadas 10 vagas 

divididas entre os cursos de Design, Pedagogia, Jornalismo, Publi-

cidade e área de tecnologia da informação (Engenharia da Com-

putação, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Redes de Computadores). Os alunos selecionados vão par-

ticipar dos projetos coordenados pelo Nucap, cuja linha de pesqui-

sa é o uso das tecnologias digitais na educação. (JESSICA SANTOS)

TI E ‘BIG DATA’

No dia 18 de outubro, palestras voltadas para a área de informática reuniram profissionais 

e alunos para tratarem de inteligência artificial, big data, quarta revolução industrial e 

como alcançar as empresas multinacionais. Com o tema “Profissionais de TI e Engenharia - O 

que as empresas esperam de vocês nos próximos anos”, o encontro reuniu nomes de diversas 

empresas da área. Aluna do 1º período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Verusca 

Schimmels acompanhou o encontro e elogiou: “Tive conhecimento de programas que são 

utilizados nas maiores multinacionais, tecnologia de ponta que facilita o trabalho e inova e 

padroniza os produtos para os clientes”. (JOÃO MARQUES)

ATLÉTICA NO JUNFRI

De 11 a 15 de outubro, a Atlética Unicarioca (AU) participou dos Jogos Universitários 

Friburguenses (Junfri), em Nova Friburgo. Em sua sexta edição, o evento recebeu 32 

atléticas de universidades cariocas e registrou mais de 2 mil alunos presentes. Mesmo com o 

futsal masculino terminando em 2º lugar, perdendo apenas para a equipe da UVA de Cabo 

Frio, no ranking geral a AU obteve a 11ª colocação. “Apesar de não voltarmos com o troféu, 

serviu para evoluirmos e nos unirmos mais para a próxima competição, maior e com rivais 

mais fortes”, disse Yasmin Dantas, vice-presidente da AU. (LARISSA PEIXOTO)

PRODUÇÃO CULTURAL

Concebido para divulgar o MBA em Produção e Gestão Cultural, o workshop gratuito "Ti-

rando da gaveta", mediado pelos profesores AJ Chaves e Luciane Conrado, foi realizado 

no dia 23 de setembro, a partir das 10h, na Unidade Méier III. No evento, os participantes 

receberam noções básicas sobre o mercado de produção cultural, além da importância de 

planejar e organizar suas ideias por métodos como o brainstorming. Os alunos desenvolveram 

pré-projetos culturais e esportivos, que foram imediatamente avaliados e  comentados pelos 

professores. (HAAB SANTOS)

VISITA 
GUIADA

No dia 20 de outubro de 

2017, alunos do Curso de 

Gestão de Recursos Humanos, 

acompanhados pelos profes-

sores Ricardo Luz (de camisa 

branca), coordenador do curso, 

e José Geraldo Corrêa (à esquerda), visitaram a indústria de pneus Michelin, no bairro de 

Campo Grande. No local, os estudantes puderam conhecer o processo de fabricação e as 

atividades de Recursos Humanos da empresa. (AGECOM)
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O diretor acadêmico da UniCarioca, professor 

MAXIMILIANO DAMAS, foi um dos expositores no 

seminário “Mudanças na educação superior: reformulação 

do Decreto 5.773 e os novos instrumentos de avaliação”, 

realizado em Brasília no dia 7 de novembro. O evento foi 

promovido pela Asssociação Brasileira de Mantenedoras do 

Ensino Superior (Abmes).

 Representando a UniCarioca, a professora e pós-doutora 

MARIA MANUELA MAIA, juntamente com a pós-doutora 

Thaís Janaina Wenczenovicz (Uergs), apresentou o simpósio 

“Impactos e afetos nas migrações contemporâneas” no III 

Congreso Internacional Nuevos Horizontes de Iberoamérica, 

realizado de 8 a 11 de novembro na Universidade de Cuyo, 

em Mendoza, Argentina.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

A Coordenação do Curso de Administração realizou na noite de 26 de outubro, na unidade 

Méier, a palestra “Inteligência emocional”, com a coach de liderança Catia Araújo. A pales-

tra abordou o assunto título aplicado ao mercado corporativo e à vida pessoal. A palestrante é 

também escritora e embaixadora no Rio de Janeiro da Rede Mulheres que Decidem. (AGECOM)

SANGUE BOM

A partir da iniciativa dos coordenadores de Administração, no dia 18 de setembro aconte-

ceu na Agecom da unidade Rio Comprido o evento Aluno Sangue Bom que, em parceria 

com o HemoRio, incentivou os alunos da UniCarioca a doarem sangue. Foram 43 cadastros 

e 35 doações esse ano. Não é a primeira vez que os estudantes da UniCarioca abraçam essa 

causa: a iniciativa de alunos de Planejamento e Produção de Eventos em 2015 foi repetida 

pela direção da unidade em 2016, quando foram realizados 84 cadastros e 57 bolsas de san-

gue foram coletadas. (KARINA MEIRELLES)

DIA DO ADMINISTRADOR 1

Em comemoração ao Dia do Administrador, o curso de Administração promoveu na noite 

de 13 de setembro, no auditório da unidade Rio Comprido, talk show sobre os temas “O 

novo mundo do trabalho na área de gestão” e “Aprendizagem por competências”. Além 

disso, foi firmada parceria com quatro empresas que realizaram uma ação integradora, deno-

minada “Feira de Negócios UniCarioca”, que aconteceu das 17h às 21h, no lounge próximo 

ao auditório, alcançando alunos de todos os cursos. (LARISSA PEIXOTO)

DIA DO ADMINISTRADOR 2

Já na noite de 18 de outubro, o Dia do Administrador foi comemorado na quadra da uni-

dade Bento Ribeiro, com um talk show sobre os temas “Tendências da Administração no 

século XXI” e “Elaboração de plano de negócios”. Paralelamente, foi realizada mais uma 

“Feira de Negócios UniCarioca”, viabilizada pela parceria com três empresas e com atividades 

relacionadas à condução de mapeamento comportamental, orientação sobre elaboração de 

plano de negócio e Canvas e orientação sobre cuidados pessoais, incluindo dicas de maquia-

gem. (LARISSA PEIXOTO)

FEIRA DO EMPREENDEDOR

Formado voluntariamente por alunos de todos os cursos de graduação ofertados em Bento 

Ribeiro, o Centro de Aprendizagem e Prática (CAP), com apoio da UniCarioca, realizou 

na noite de 10 de outubro a Feira do Empreendedor. O evento ocupou a quadra da Unidade 

Bento Ribeiro e reuniu alunos empreendedores que tiveram a oportunidade de divulgar os 

seus produtos e serviços. (AGECOM)

 A professora ANA CRISTINA LOTT, coordenadora adjunta 

do Curso de Administração, apresentou artigo aprovado no 

41º Encontro da Anpad (Enanpad 2017), segundo evento 

científico mais importante da área de administração do 

mundo e que aconteceu entre os dias 1 e 4 de outubro 

no WTC São Paulo. Além disso, teve outros três artigos 

aprovados para o Congresso Nacional de Administração 

e Ciências Contábeis (AdCont) e o Environmental and 

Sustainability Management Accounting Network Brasil / 

Regional Americas, que aconteceram de 19 a 21 de outubro 

na Escola de Negócios da PUC-Rio. 

 A professora e pós-doutora PATRÍCIA D’ABREU foi a 

responsável pela organização de sessões do Intercom 

Junior Nacional de Jornalismo, realizado nos dias 7 e 8 de 

setembro, na Universidade Positivo (Curitiba, PR). E também 

participou, na UFRJ, do Encontro Patrimônio, Imagem, Mídia 

e Identidade entre pesquisadores do Nepcom-ECO/UFRJ e 

das universidades de Sorbonne, Lyon e Grenoble, na França, 

compondo a mesa 5, “Representações, temporalidades e 

sonoridades”, como professora da UniCarioca e da UFF, além 

de integrar a comissão organizadora do evento.

 Supervisora do Neicom, a professora doutora LEDA COSTA 
mediou na tarde de 6 de novembro a mesa-redonda 

“Mulheres no esporte: história, memória e representação”, 

parte do seminário “Mulheres esportivas”, realizado pelo 

Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte (Leme) da Uerj, 

no auditório do PPGCom da universidade.
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enquete
Em comunicado divulgado no dia 6 de outubro, o Comitê 

Olímpico Internacional (COI) decidiu pela suspensão de Carlos 
Arthur Nuzman, definitivamente, e de todo o Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB), provisoriamente. O anúncio deixou muitos 
atletas preocupados, mas o COI esclareceu que todos poderiam 

participar normalmente de eventos esportivos, como os Jogos 
Olímpicos de Inverno, em fevereiro próximo. Entretanto, os 

direitos de representação internacional do COB perante o 
movimento olímpico estão suspensos, até que – segundo o COI 

– “problemas de governança” sejam resolvidos e as decisões 
tomadas satisfaçam o comitê internacional. Para saber como o 

país-sede das últimas olimpíadas de verão pode apagar o vexame 
da administração de seu comitê, o NTC perguntou a seus leitores:

RENAN REBOUÇAS, ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO DO NUCOM, RIO 
COMPRIDO: “O Brasil Olímpico pode dar 
a volta por cima tendo nova mudança de 
atitude e transparência na instituição. Isso 

seria um novo começo para retomar sua 
credibilidade com o COI”. (Jucilene Lima)

GLAUCIO MATOS, PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO: 
“Não devemos perder a esperança, mesmo 

com graves acontecimentos como esse do 
Nuzman. Torcemos para que ele seja punido 
exemplarmente e para que não aconteçam 

outros casos. E ao próximo que o substituir, que 
possa exercer a função com ética e respeito”. 

(Isabella Nascimento)

IVANA NUNES DE SOUZA, ALUNA DE 
PEDAGOGIA, RIO COMPRIDO: “Não 

vejo muitas chances de dar a volta por 
cima... As Olímpiadas eram para ser 
um trampolim, transformariam o Brasil 
em país olímpico, porém a corrupção 

é muito grande. Ainda bem que o COI 
vai permitir que os atletas brasileiros 

continuem a representar o país nos jogos de 
inverno de 2018”. (Jucilene Lima)

ROBERTO NETO, ALUNO DE MARKETING, MÉIER: 
“Não vejo esta suspensão do COB como justa, visto 
que é algo direcionado ao Nuzman. No entanto, 
acredito que nossos atletas possam dar a volta por 
cima mostrando cada vez mais seu valor, pois é em 

tempos difíceis que vemos quem realmente luta 
pelo esporte brasileiro, agora é cabeça erguida e 

‘bola pra frente’”. (Isabella Nascimento)

RHUANE AZEVEDO DE AGUIAR, ALUNA DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, RIO 

COMPRIDO: “Essa fraude foi uma 
vergonha para o COB. O que nos resta 
para dar a volta por cima é chegarmos 

nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 
e no de Verão de 2020 com determinação 
e garra que todo brasileiro possui, gerando 

uma boa imagem”. (Jucilene Lima)

WILSON SOUZA DA SILVA, COORDENADOR E PROFESSOR 
DE ENGENHARIA: “O Brasil e também o COI precisam 

tratar um problema ético que se faz enraizado em 
nossos dirigentes e em parte da sociedade. A volta por 
cima depende de uma educação de qualidade, de uma 
melhor escolha dos governantes e de uma postura mais 

ética da sociedade como um todo”. (Jucilene Lima)

COMO O BRASIL 
OLÍMPICO PODE DAR
A VOLTA POR CIMA 
DEPOIS DE SER 
SUSPENSO PELO COI?

LUCAS CARDOSO, INSPETOR DA UNIDADE 
MÉIER: “Quem errou foi o presidente do 

comitê e é ele quem deve ser punido. 
Nós, atletas e brasileiros em geral, 

devemos seguir a rotina normalmente e 
dar a volta por cima”. (Isabella Nascimento)

STEFF GRAFF MONTENEGRO DE SOUZA, 
ALUNA DE MARKETING EAD: “É preciso ser 

o mais sincero possível, pedir desculpas 

formalmente, não esconder mais nada dos 

atletas e eleger alguém de confiança da 

equipe para liderar. Nesse momento, os que 

menos devem ser afetados são os atletas, 

que tanto lutam para participar das provas e 

circuitos”. (AJ Chaves)
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