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BIAH SANTIAGO

Pensado para atender os 

alunos da instituição com 

dúvidas sobre o mercado 

de trabalho e desenvolvimento 

profissional, o espaço #Carrei-

ras foi inaugurado no dia 25 de 

março na unidade Méier II. De 

acordo com a coordenadora de 

Carreira, Ana Beatriz Lucchese, 

o aluno terá orientação perso-

nalizada, workshops, prepa-

ração de currículos, simulação 

de entrevistas e outros serviços 

que vão auxiliá-lo a se destacar 

no mercado. O evento contou 

com a presença do reitor Celso 

Niskier, da diretora da unida-

de Méier, Barbara Avellar, e da 

gerente de Recursos Humanos 

Cristina Telles, além de alunos, 

professores e coordenadores de 

diversos cursos.

O novo espaço se soma ao já 

existente no térreo da unidade 

Rio Comprido e à página Carrei-

ras UniCarioca, no Facebook, na 

qual são compartilhadas opor-

tunidades de estágio, trainee e 

emprego. Segundo o pró-Reitor 

Max Damas, com auxílio deste 

setor os alunos podem ter uma 

melhor expectativa de vida pro-

fissional, descobrindo suas habi-

lidades para atender as exigên-

cias de um mercado de trabalho 

multidisciplinar.

O espaço #Carreiras do Méier 

funcionará de segunda a sexta, 

de 10h às 19h30. Alunos da 

UniCarioca Méier podem agen-

dar horário de atendimento 

através do e-mail carreirasme@

unicarioca.edu.br –  para agen-

dar atendimento na unidade 

Rio Comprido, o e-mail é carrei-

rasrc@unicarioca.edu.br.
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ESPAÇO
#CARREIRAS

NO MÉIER
UniCarioca

inaugura sala
para atendimento

na unidade

A partir da esquerda:
Ana Beatriz Lucchese,
Cristina Telles, o reitor

Celso Niskier, a especialista
em carreiras Mariana Alcântara 

e Laryssa Calvão, que fará o 
atendimento na unidade Méier
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PORQUE LER
É ESSENCIAL
EDUARDO LAVINAS

O Curso de Jornalis-

mo da UniCarioca, 

coordenado pelo 

professor AJ Chaves, lançou 

neste semestre o Clube do 

Livro de Jornalismo. A pro-

posta possui o objetivo de 

ampliar a prática da leitura, uti-

lizando como estímulos aos alu-

nos a concessão de horas para 

o cumprimento do Programa 

de Atividades Complementares 

e a discussão, em grupo, sobre 

cada leitura feita.

O Clube do Livro funcionará 

através de reuniões periódicas 

(quatro por semestre letivo), em 

dias úteis e no turno da tarde, 

agendadas e dinamizadas pelo 

próprio coordenador do Curso 

de Jornalismo. Nesta primeira 

oferta, divulgada através das 

redes sociais da UniCarioca, fo-

ram selecionados 24 alunos, 12 

de cada unidade. Cada aluno 

que participar do início ao fim 

de pelo menos três dos quatro 

encontros presenciais no semes-

tre, e entregar o resumo dos 

quatro livros que ler, fará jus a 

60h PAC, na forma de atividade 

de extensão.

O projeto conta com o apoio 

do Sistema de Bibliotecas da 

UniCarioca, que receberá os 

oito encontros presenciais 

de 2019.1. Todas as infor-

mações referentes ao proje-

to podem ser encontradas 

no regulamento do Clube 

do Livro, disponibilizado no 

AVA, na área da Comunida-

de de Jornalismo.

Alunos de 
Jornalismo 
agora têm seu 
Clube do Livro



NÃO É TROTE, NÃO!
UniCarioca inicia semestre com muitas atividades
CAMYLLA MOTTA

Para recepcionar novos 

alunos e tornar ainda 

mais especial a volta às 

aulas, a UniCarioca preparou 

uma programação diferenciada, 

promovida pela área de Carrei-

ras. Entre os dias 4 e 14 de feve-

reiro, Mudes e CIEE fizeram plan-

tões de atendimento com oferta 

de oportunidades e estágios, nas 

Unidades Rio Comprido e Méier. 

Os alunos tiveram a oportuni-

dade de preencher uma ficha 

(foto) para participar dos pro-

cessos seletivos em aberto.

No final de fevereiro, foram 

abertas as inscrições gratuitas 

pelo site da UniCarioca para os 

primeiros workshops de 2019, 

a serem realizados de 20 de 

março a 23 de maio. “Cresci-

mento profissional – o que te 

impede?”, “Currículo e redes 

sociais”, “Entrevista e simula-

ção” e “Dinâmica de grupo e 

processos seletivos” são os te-

mas abordados nos encontros, 

com vagas limitadas.

Já a Calourada 2019.1 acon-

teceu nos dias 18 (Rio Compri-

do) e 20 de março (Méier). Os 

novos alunos foram apresenta-

dos aos núcleos e serviços da 

UniCarioca, puderam participar 

de um mini workshop de carrei-

ras e trocar livros. A programa-

ção contou com a participação 

da Atlética e incluiu um karaokê 

como forma de integração e 

descontração.

em pauta
Biah Santiago
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destaque

Lana Silva, entre os coordenadores Wilson Souza (à esquerda) e
André Sobral, comemoram os ótimos resultados de seus cursos no Enade
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destaque

Resultados do Enade reafirmam

MELISSA ANDRADE

O MEC divulgou, no fi-

nal do ano de 2018, os 

resultados do Exame 

Nacional de Desempenho de Es-

tudantes (Enade) realizado em 

novembro no ano anterior. Os 

cinco cursos da UniCarioca que 

participaram do exame – Pe-

dagogia, Engenharia de Produ-

ção, Análise de Sistemas, Redes 

de Computadores e Ciência da 

Computação – foram muito bem 

avaliados, e a instituição alcançou 

pelo 6º ano consecutivo a melhor 

colocação entre todos os centros 

universitários do Rio de Janeiro.

Criado em 2004 pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesqui-

sas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), o Enade tem como intuito 

avaliar o rendimento dos estu-

dantes com relação ao conteú-

do aprendido nas universidades, 

como também suas habilidades 

e demais competências adquiri-

das ao longo da sua formação. 

Os cursos são avaliados de for-

ma trienal e pontuados de 1 a 

5. O resultado de cada exame 

tem como princípio estabelecer, 

junto com outros indicadores, a 

qualidade do ensino superior. 

O curso de Engenharia de Pro-

dução da UniCarioca ficou com 

conceito 5, além de 1º lugar ge-

ral no Rio de Janeiro e 4º lugar 

geral no Brasil. O curso forma 

bacharéis em 10 semestres e 

tem como coordenador Wilson 

Souza da Silva, que também 

coordena o curso de Engenha-

ria Civil, que por não ter alunos 

concluintes ainda não partici-

pou do Enade. “Foi maravilho-

so, mas não surpreendente para 

mim, o resultado obtido pelos 

alunos concluintes, já no primei-

ro ano de participação de nosso 

Curso de Engenharia de Produ-

ção no Enade”, diz Wilson.

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas – que na UniCarioca 

tem duração de 6 semestres – 

obteve conceito 4 no Enade e o 

1º lugar geral no Rio de Janeiro. 

Seu coordenador é André Sobral, 

que também estava à frente do 

curso de Ciência da Computação 

na última avaliação (atualmente 

o curso é coordenado pelo pro-

fessor Marcos Ferreira), na qual 

obteve conceito 4 e o 1º lugar 

entre as instituições de ensino 

superior privadas do RJ.

Mas entre os cursos coorde-

nados pelo professor Sobral 

nenhum obteve resultado tão 

expressivo quanto o de Rede 

de Computadores: conceito 5, 

1º lugar geral no Rio de Janeiro 

e 1º lugar geral no Brasil. “To-

dos os índices obtidos refletem 

a qualidade da UniCarioca na 

formação de profissionais adap-

tados às diversas situações que 

surgem por conta das novas tec-

nologias. Fico feliz por ajudar a 

colocar no mercado jovens que 

já saem do ensino superior com 

resultados tão expressivos”, 

avalia.

Fundamental para conquistar 

as colocações citadas é a orga-

nização didático-pedagógica da 

UniCarioca, que está a cargo 

da professora Lana Silva, que 

também coordena o Curso de 

Pedagogia da instituição – que 

não por acaso ficou com con-

ceito 5, 1º lugar geral no Rio 

de Janeiro e 3º lugar geral no 

Brasil na avaliação do MEC. O 

segundo lugar ficou com a Fa-

culdade Metropolitana de Ca-

maçari (BA), e o primeiro lugar 

com a Universidade Federal de 

São Carlos (SP). “Acredito que 

os excelentes resultados obtidos 

nas últimas avaliações do Enade 

demonstram a capacidade e a 

qualidade de nossa Licenciatura 

em Pedagogia em formar um 

profissional diferenciado, cons-

ciente de suas competências e 

pronto para vencer no mercado 

de trabalho”, afirma Lana.

Para o diretor acadêmico da 

UniCarioca, professor Max Da-

mas, a UniCarioca está colhendo 

os frutos de um projeto preo-

cupado com a formação inte-

gral dos alunos, que vem sendo 

aprimorado ano após ano: “Os 

resultados obtidos refletem o in-

vestimento em soluções criativas 

para a aprendizagem, a inova-

ção e a otimização dos recursos 

didáticos e a motivação de todos 

os atores envolvidos. É preciso 

destacar o envolvimento dos do-

centes e coordenadores de curso 

neste processo, que se concreti-

za diariamente nas salas de aula 

presenciais e virtuais, bem como 

dos alunos, que entendem a im-

portância do exame e dele parti-

cipam com comprometimento”.

EXCELÊNCIA
DA UNICARIOCA

“OS RESULTADOS 
OBTIDOS NAS 
ÚLTIMAS AVALIAÇÕES 
DO ENADE 
DEMONSTRAM 
A QUALIDADE 
DE NOSSA 
LICENCIATURA”

Lana Silva
Coordenadora do curso
de Pedagogia

“FICO FELIZ POR 
AJUDAR A COLOCAR 
NO MERCADO 
JOVENS QUE JÁ SAEM 
DO ENSINO SUPERIOR 
COM RESULTADOS
TÃO EXPRESSIVOS”

André Sobral
Coordenador do curso de
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

“FOI MARAVILHOSO, 
MAS NÃO 
SURPREENDENTE 
PARA MIM, O 
RESULTADO OBTIDO 
PELOS ALUNOS 
CONCLUINTES”

Wilson Souza da Silva
Coordenador do curso de
Engenharia de Produção

março e abril de 2019 | 7
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UM SUCESSO 
D’ALÉM MAR

 JÉSSICA MARQUES

A UniCarioca atra-

vessou o Atlântico 

com destino a Por-

tugal, para participar do 6º 

Fórum de Linguística Apli-

cada ao Ensino e Aprendi-

zagem de Línguas (FLAEL), 

que aconteceu nos dias 

16 e 18 de janeiro na Fa-

culdade Nova de Lisboa. O 

professor doutor Guilher-

me Cardozo apresentou 

no evento resultados positivos 

obtidos com a Metodologia 

3.0, implementada pelo centro 

universitário em 2018.2.

O trabalho do professor Gui-

lherme envolveu a participação 

de 20 alunos da UniCarioca ao 

longo do segundo semestre de 

2018. Cada aluno, que estava 

responsável por revisar gramati-

calmente o texto do colega de 

classe, pode obter a experiên-

cia de perceber a aproximação 

com a norma culta da língua, 

trazendo-a para seus textos e 

deixando-os mais formais e aca-

dêmicos.

Cinco instituições acadêmi-

cas do Brasil foram convidadas 

a participar do simpósio, sendo 

a UniCarioca a única do estado 

do Rio de Janeiro. O evento teve 

como tópicos principais as dis-

cussões sobre questões voltadas, 

principalmente, à relação entre a 

gramática e o texto no espaço da 

sala de aula e o ensino e aprendi-

zagem de línguas.

“Esse meu projeto demons-

trou resultados obtidos ao mu-

darmos para a metodologia de 

ensino 3.0 na UniCarioca, ini-

cialmente com a disciplina de 

Comunicação e Expressão. A 

sala de aula invertida, as mesas 

circulares das salas multi, onde 

os alunos olham-se uns para os 

outros e não somente olham to-

dos para o professor, tudo isto 

melhorou a integração e o diálo-

go em sala de aula. Você eleva a 

questão do grupo e a valorização 

do conhecimento do aluno, 

principalmente na sua pro-

dução textual”, afirma o 

professor, que já tem um 

trabalho para ser apresenta-

do no Simpósio Mundial de 

Língua Portuguesa (Sinelp), 

em Porto de Galinhas, em 

agosto de 2019: “Iremos 

trabalhar com enunciados 

jornalísticos, como alguns 

jornais através da ideologia 

vinculam suas manchetes e 

notícias às suas ideologias”.

Resultado obtido 
com Metodologia 3.0 
é apresentado em 
Portugal

A partir da esquerda: o professor Paulo Osório,
de Covilhã (Portugal), a mediadora Fernanda Modl
e o professor Guilherme Cardozo

Fotos: A
rquivo U

nicarioca
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DE ALUNO
PARA ALUNO
Monitoria auxilia e potencializa 
aprendizagem

SARAH ALVES

Composta por alunos 

da UniCarioca, a mo-

nitoria funciona com 

grupos de estudo que têm por 

objetivo influenciar, ajudar e en-

riquecer a vida do universitário 

que por muitas vezes possui di-

ficuldades de aprendizagem. Os 

atendimentos presenciais são 

realizados nas unidades Méier 

e Rio Comprido de segunda a 

sexta-feira na parte da manhã e 

da noite, de acordo com a es-

cala dos monitores. A novidade 

a partir deste semestre são os 

atendimentos online, que po-

dem ser realizados através da 

aba “Apoio ao Aluno”, no AVA 

– no mesmo espaço é possível 

conhecer cada monitor e aces-

sar uma coletânea de materiais 

de apoio aos estudos.

Com um linguajar mais des-

pojado, diferente e diverti-

do, os monitores de diversos 

cursos trazem aos estudantes 

um conteúdo diferenciado e 

de fácil compreensão, consti-

tuindo um importante reforço 

acadêmico. “A gente não tem 

aquele bloqueio de tirar uma 

dúvida com o professor. Na 

monitoria é mais uma amiga 

me ajudando”, afirma Nathalia 

Gomes, aluna de Publicidade e 

Propaganda.

O projeto também muda a 

perspectiva dos alunos que se 

tornam monitores, normalmen-

te indicados pelos coordenado-

res dos cursos e que possuem o 

CR mais alto, como aconteceu 

com o monitor de Engenharia 

Elétrica, Levy Souza: “A monito-

ria acrescentou muito para mim 

como aluno, a forma como vou 

para sala de aula é diferente. Eu 

sinto que a experiência contri-

buiu em tudo para mim, tanto 

como aluno quanto no lado 

profissional. Faz com que me 

valorize mais e perceba que te-

nho sempre que aprender com 

os outros”.

Fotos: A
rquivo U

nicarioca
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vida & carreira

É BOM
SER DO BEM
Voluntariado soma 
pontos à vida e ao 
currículo
RICARDO LUZ
Coordenador do curso de Gestão de RH da UniCarioca

JAbraçar o voluntariado não é só uma forma de ajudar outras pes-

soas a terem uma vida melhor, mas também de encarar o merca-

do de trabalho com maior desenvoltura. Engajamento, capacidade 

de comunicação, força de vontade, generosidade, espírito de grupo 

e compaixão são requisitos imprescindíveis também à formação de 

um profissional adequado ao novo perfil valorizado por um número 

cada vez maior de empresas.

O conhecimento e as habilidades desenvolvidas durante um traba-

lho de doação somam experiências preciosas que fazem significativa 

diferença em processos seletivos e na rotina profissional diária: os 

recursos são sempre limitados, trava-se contato com pessoas des-

conhecidas, donos de perfis e necessidades diversas. Há problemas 

urgentes que precisam ser resolvidos, prazos curtos para execução de 

tarefas e decisões a serem tomadas também com agilidade.

O segredo para aproveitar ao máximo cada experiência está em 

saber vivenciar todas as situações com profundidade e comprome-

timento, levar todos os aprendizados oferecidos para outros con-

textos da vida e da carreira, como em uma dinâmica de grupo ou 

entrevista. As experiências de voluntariado podem - e devem - ser 

incluídas no currículo, destacando o período em que aconteceram 

e um breve relato de quais foram os desafios enfrentados, enrique-

cendo a apresentação e elevando o currículo a outro patamar.

É válido dizer que qualquer pessoa é capaz de se dedicar a um 

trabalho voluntário. Mas é possível também optar por atividades 

que se encaixem no perfil profissional. Por exemplo, alunos de cur-

sos relacionados à área de TI podem ensinar outras pessoas a usa-

rem programas ou a navegar na internet. Estudantes de Jornalismo, 

por sua vez, podem criar jornais comunitários com informações so-

bre cidadania. Na área de Direito, pessoas carentes podem receber 

ajuda em assuntos legais, contratos, escrituras ou heranças. Quem 

cursa Pedagogia dará reforço a crianças carentes ou com problemas 

de aprendizado. E por aí vai.

A vivência internacional é exigida para o ingresso em muitas or-

ganizações, até mesmo em alguns programas de estágio ou de trai-

nee. Quando essa experiência se associa à do trabalho voluntário, 

as chances de ingresso aumentam para esses alunos.

A coluna “Vida & Carreira” é publicada

nas edições pares do NTC. 

AULAS
INAUGURAIS DO EAD

Nos dias 16 e 23 de fevereiro, foram realizadas as aulas inaugu-

rais dos cursos de Educação a Distância (EAD), no Méier e no 

Rio Comprido. Os alunos participaram de apresentações sobre o 

funcionamento da plataforma de ensino e a metodologia, e explica-

ções sobre o crescimento da procura de alunos para a modalidade a 

distância com as mudanças da tecnologia. Além do bate-papo com 

os coordenadores dos cursos, houve sorteios de brindes, incluin-

do duas bolsas de 100% para o curso de idiomas Fisk. (THUANE 
DANTAS)

AULA INAUGURAL
DE DIREITO

No dia 20 de março foi realizada a aula inaugural do curso de 

Direito da UniCarioca. O evento aconteceu às 17h, no Cen-

tro Cultural da Justiça Federal na Cinelândia, antiga sede do STF. 

Estiveram presentes alunos, professores, o coordenador Gustavo 

Sampaio Ferreira e os coordenadores adjuntos Luiz Antonio Go-

mes e Lilian Cazorla, que afirmou ser uma tradição de cursos da 

área jurídica a aula inaugural com a participação de algum jurista 

renomado – o convidado foi o desembargador federal Reis Friede, 

próximo presidente do TRF 2ª Região. O evento incluiu ainda uma 

visita guiada ao Centro Cultural. (KAREN MIRANDA)

Biah Santiago
carioquices



LANÇAMENTO DE LIVRO

O professor Sergio Vidal, diretor executivo da VCW Consultores e coordenador do Cur-

so de Ciências Contábeis e da pós em Controladoria e Tributos da UniCarioca, lançou 

na tarde de 13 de março o livro “Manual de controles nas empresas”, no auditório do 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RJ). O lançamento fez parte da “Quarta do co-

nhecimento”, evento que discutiu a importância de formalizar e padronizar os processos 

organizacionais nas empresas. (AGECOM)

CICLO DE PALESTRAS

Entre os dias 11 de março e 17 de abril, acontece mais uma edição do Ciclo de Palestras, 

realizado em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. 

No dia 19 de março, Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, 

falou sobre a importância do profissional de ADM no mercado de trabalho. Nas palestras 

seguintes, Raphael Monteiro, chefe da Assessoria de Relações Acadêmicas do CRA-RJ, 

analisará a importância do profissional de Administração, de Logística e de Marketing e as 

perspectivas do mercado de trabalho. A programação completa encontra-se no site da 

UniCarioca. (AGECOM)

MELHOR
TORCIDA

Depois de duas viagens sem ganhar 

o troféu de melhor torcida, a Atlé-

tica UniCarioca foi a Juiz de Fora (MG) 

acompanhar a Universicopa no final de 

2018 e trouxe o prêmio para casa. A Uni-

chapados – como é chamada – é hoje a 

maior torcida universitária do Twitter no 

Brasil. Nas competições, os torcedores 

nunca param de cantar e não se cansam 

de fazer a festa, e já haviam ganhado 

prêmio nos Jogos Universitários, série 

prata (2016), nos Jucs, série B (2017) e 

no Juninho Voley Show (2017 e 2018). 

Gabriel Ramadon, responsável pela Uni-

chapados, afirmou que a meta é repetir 

o sucesso e as conquistas nas próximas 

competições. (MILLENA CARDOSO)

N
ayra H

alm
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enquete
Em política, os 100 primeiros dias de um mandato são 

uma espécie de “termômetro” que mostram a que veio 

um novo prefeito, governador ou presidente. Eleito na 

esperança de mudar o país – como todo presidente – o 

atual ocupante do maior cargo privativo do país e seus 

ministros chegam à primeira semana de abril com a 

missão de tocar uma polêmica mas necessária reforma 

previdenciária e outras promessas de campanha. O NTC 

entrevistou a comunidade acadêmica para saber:

LUCAS BRUNO, FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO: 

“Primeiramente, é preciso ressaltar que quem 

toma as decisões não é somente o presidente. 

Acho que não tem ministros bons, o governo não 

está tentando melhorar a qualidade de vida das 

pessoas que mais necessitam e está beneficiando 

apenas os ricos”. (Vitor Barbosa Soares)

GUILHERME SILVA, FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO, 

RIO COMPRIDO: “Nos três primeiros meses ainda 

não pode ser dado um parecer concreto, é pouco 

tempo. Mas eu já percebo algumas mudanças, 

principalmente na parte tributária da reforma, que 

não é totalmente nova. Vejo esses três primeiros 

meses de forma muito positiva”. (Jucilene Lima)

ALEXANDRE MÜLLER, ALUNO DE JORNALISMO, 

MÉIER: “Cercado de polêmicas, o governo ainda 

não provou a que veio: muitos ministros 

militares, sem representatividade das mulheres 

nesses cargos, muitas críticas. A reforma da 
Previdência será muito complicada de passar, 

tanto pela resistência dos opositores quanto 

pelas dúvidas da população”. (Vitor Barbosa 

Soares)

JANAINA MORAES, ALUNA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, 

RIO COMPRIDO: “O atual governo, mesmo enfrentando 

fortes críticas, vem tentando cumprir com as promessas 

de campanha. Sem me envolver com questões partidárias, 

penso e espero por mudanças, afinal passamos muitos anos 

sob o jugo de corrupções comprovadas. Ainda acho precoce 

qualquer posicionamento”. (Sarah Alves)

LUIZ FELIPE, ALUNO DE CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO, MÉIER: “O começo está sendo 

bom, o dólar deu uma queda e está sendo 

cumprida a promessa de privatizar, atraindo 

empresas estrangeiras. Ainda é cedo para falar 

como será daqui pra frente. O ponto negativo 

é a falta de responsabilidade com os direitos 

humanos”. (Vitor Barbosa Soares)

PAULO PAIXÃO, ALUNO DE GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS, RIO COMPRIDO: “Esses três primeiros 

meses são como espelho para todo o restante 

de um desgoverno. A reforma da Previdência é 

desnecessária e cruel com o trabalhador. Se o 

dinheiro da Previdência deixasse de bancar luxos do 

governo, a mesma não estaria entrando em colapso”. 
(Jucilene Lima)

COMO VOCÊ VÊ OS 
PRIMEIROS 100 DIAS 
DO NOVO GOVERNO 
FEDERAL?
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PABLO DE MELO, ALUNO DE LOGÍSTICA, RIO 

COMPRIDO: “Em resumo, eu vejo para os próximos 

três anos e nove meses um divisor de águas entre o 

socialismo ‘gastão’ do PT e um novo estilo de gestão, 

baseado em temas mais específicos, em vez de seguir 

fielmente uma ideologia”. (Jucilene Lima)

MATHEUS FERNANDES, ALUNO DE ANÁLISE 

E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, MÉIER: 

“É muito recente para falar. Mas acho 

que a reforma da Previdência é válida, 

porque tem um rombo muito grande. E 

a diminuição do número de ministérios é 

boa para economizar gastos e ter menos 

burocracia”. (Vitor Barbosa Soares) 
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