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INOVAÇÃO

EDUCAÇÃO

INCLUSÃO

Há 30 anos no mercado superior de Educação.

O melhor centro universitário 

privado do Rio, na avaliação do MEC, 

pelo sétimo ano consecutivo.



Mensagem 
do Reitor

É com muito orgulho que apresentamos à comunidade do Rio de Janeiro 
o nosso Relatório Social 2019, reunindo os principais projetos sociais 
realizados pela UniCarioca. Envolvendo alunos, professores e funcionários, 
através destes projetos realizamos nossa missão de formar cidadãos 
éticos e competentes, contribuindo para a melhoria da Educação e para 
o desenvolvimento sustentável da sociedade carioca e brasileira, sempre 
de acordo com os princípios da inclusão social e de gestão democrática e 
participativa, que norteiam as ações da UniCarioca. 

O Brasil precisa de jovens participativos e de instituições engajadas na 
promoção social para vencer os grandes desafios que enfrentamos. Todos 
devem dar sua contribuição para que o êxito da nossa sociedade seja 
um êxito solidário, nunca solitário. Aqui, na UniCarioca, fazemos a nossa 
parte nessa luta por um Brasil melhor, mais justo e mais digno para todos 
os brasileiros. Uma palavra sintetiza nosso sentimento: Gratidão. Que 
continuemos a trilhar essa jornada participativa, com a motivação e o 
empenho necessários para que os desafios sejam superados, e que juntos 
possamos seguir construindo uma sociedade cada vez mais inclusiva, são 
meus votos.

Muito obrigado.

Prof. Celso Niskier
Reitor

“Todos devem 
dar sua 

contribuição 
para que o 

êxito da nossa 
sociedade 

seja um êxito 
solidário, nunca 

solitário.”
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Missão, Visão 
e Valores

Princípios Educacionais
e Filosóficos 

PRINCÍPIO 1

Todo indivíduo é único em seu potencial 
de aprender.

PRINCÍPIO 2

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

PRINCÍPIO 3

O professor deve atuar como o principal agente 
facilitador da aprendizagem.

MISSÃO

Formar profissionais éticos e 
competentes para o mercado de 
trabalho, oferecendo serviços 
educacionais acessíveis e 
de qualidade, valorizando 
a empregabilidade dos 
egressos e contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável da 
sociedade carioca e do país.

VISÃO

Ser um Centro Universitário de 
referência na Educação Superior, 
com foco na formação do aluno, 
funcionando com profissionais 
qualificados, infraestrutura 
adequada e modelos pedagógicos 
críticos e ativos, contribuindo 
para a melhoria da Educação 
e para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade carioca 
e do país.

VALORES

Ética, Competência, 
Inclusão social, Qualidade, 
Responsabilidade socioambiental, 
Educação transformadora, 
Gestão democrática e 
participativa.

PRINCÍPIO 4

O aluno deve participar ativamente do processo 
de aprendizagem, assumindo e dirigindo a 
própria transformação.

PRINCÍPIO 5

A aprendizagem está centrada na aquisição 
de competências e deve propiciar o 
desenvolvimento integral do aluno. 
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Introdução

Considerado pelo 7º ano consecutivo o melhor Centro Universitário 
privado do Rio de Janeiro, na avaliação do MEC, há 30 anos a UniCarioca 
dedica-se à qualidade da educação, empregabilidade e acessibilidade ao 
ensino superior, oferecendo serviços de qualidade com preços acessíveis.
Começou como Faculdade Carioca de Informática, em 1990, com sede 
em Botafogo e apenas 70 alunos. Hoje, são mais de 12 mil estudantes, 
distribuídos nos bairros do Rio Comprido e Méier.
Nos últimos anos, ampliou a oferta de cursos de graduação e pós-
graduação, implementou cursos a distância, extensão e o Mestrado 
Profissional. Em três décadas, já foram mais de 20 mil estudantes 
formados na UniCarioca.
Em 2019, a UniCarioca realizou diversos eventos institucionais e 
acadêmicos, com o intuito de ampliar o conhecimento do corpo discente, 
aproximá-lo e prepará-lo para o mercado de trabalho. Assim, promoveu 
ações voltadas ao bem-estar social e ao desenvolvimento sustentável 
da comunidade, ampliou o número de núcleos e serviços oferecidos, 
lançou novos cursos de pós-graduação, expandiu a oferta de cursos 
de graduação, produziu conteúdos audiovisuais, investiu no esporte, 
através do apoio à Atlética, além de estar presente em importantes 
eventos externos voltados ao mercado de educação. 
Para 2020, o nosso desafio é continuar nossa trajetória de sucesso, 
oferecendo educação de qualidade, inovando e contribuindo, de forma 
solidária, para o êxito de nossos alunos e da comunidade na qual 
estamos inseridos.
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Por mais um ano, o MEC comprova a qualidade de ensino 
da UniCarioca! O Ministério da Educação (MEC) divulgou o 
resultado de 2018 de duas das suas avaliações anuais: Conceito 
Preliminar de Curso (CPC), que avalia a qualidade dos cursos; 
e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), que 
avalia a qualidade das instituições de ensino. E mais uma vez, 
a UniCarioca obteve conceito 4 no IGC (Índice Geral de Cursos), 
o que nos classifica, pelo sétimo ano consecutivo, como o 
melhor Centro Universitário privado do Rio, na avaliação do 
MEC, e entre os dez melhores do Brasil, em um universo de 
288 centros universitários.

O IGC é o principal indicador de qualidade do ensino superior 
brasileiro e as notas variam numa escala de 1 a 5; somente as 
instituições avaliadas em 4 e 5 são consideradas excelentes. 

Neste ano, o nosso curso de Marketing EaD conquistou nota 
máxima (conceito 5), no Enade/MEC, o que o classifica como o 
melhor EaD do Brasil. 

O ranking entre instituições de ensino foi excepcional. Dos 
nossos 14 cursos já avaliados, sete são os melhores do estado 
do Rio de Janeiro, todos com conceito 5 ou 4.

Jornalismo

1º lugar geral do estado do Rio de Janeiro

Logística

1º lugar geral do estado do Rio de Janeiro

Marketing

1º lugar geral no município do Rio de Janeiro

Marketing EaD

1º lugar geral do Brasil

Pedagogia

1º lugar geral do estado do Rio de Janeiro

e 3º lugar geral do Brasil

Publicidade 

2º lugar geral do estado do Rio de Janeiro

Redes de Computadores

1º lugar geral do Brasil

Administração

2º lugar geral no município do Rio de Janeiro

Análise e Desenv. de Sistemas

1º lugar geral do estado do Rio de Janeiro

Ciência da Computação

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

Ciências Contábeis

1º lugar geral no município do Rio de Janeiro

Design

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

Engenharia de Produção

1º lugar geral do Rio de Janeiro e 4º lugar geral do Brasil

Gestão de RH

1º lugar geral do município do Rio de Janeiro

Avaliação 
do MEC
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POLÍTICAS DE 
INCENTIVO
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Parceria:

O Programa Universidade para Todos (Prouni) foi criado em 2004 pelo 
Ministério da Educação, com o objetivo de conceder bolsas de estudo 
integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação 
específica, em instituições de ensino superior privadas, a estudantes 
brasileiros de baixa renda e sem diploma de nível superior.

Prouni Educarioca

Programa de Incentivo ao estudo da UniCarioca, que visa fomentar a 
educação com responsabilidade social, oferecendo bolsas parciais de 
estudo, válidas durante todo o curso, para aqueles que possuem renda 
per capita de até 3 salários mínimos*. 

*Salário mínimo nacional.

Total de Bolsas em 2019 
Encerramos 2019 com 3.259 alunos Prouni 

com bolsas integrais ativas.

Total de Bolsas em 2019
3.059 bolsas parciais (50% de desconto)
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PARCERIAS, 
NÚCLEOS E 
SERVIÇOS
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A UniCarioca possui uma área dedicada a carreiras, que tem por objetivo 
orientar os alunos no autoconhecimento, no desenvolvimento das 
competências socioemocionais, no planejamento e na gestão de suas 
carreiras, além de buscar oportunidades profissionais.

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

Carreiras

Dados do Núcleo em 2019
• 35 workshops realizados, com um total de 834 participantes;

• 19 palestras, com um total de 2.860 participantes; 

• 5 palestras em escolas, com um total de 280 participantes. 

Projeto Gestão para Empreendedores
• Promovido nas unidades Rio Comprido e Méier, contou a participação de 40 

empreendedores e um total de 1.617 vagas divulgadas aos alunos. PARCEIRA NO CURSO DE GESTÃO PARA EMPREENDEDORES
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O Núcleo de Pesquisas da UniCarioca surgiu a partir de uma parceria com 
a Rede Bandeirantes do Rio de Janeiro, visando realizar, periodicamente, 
pesquisas de opinião/comportamento com a população carioca acerca de 
temas do cotidiano, para que os relatórios finais de cada pesquisa dessem 
embasamento à elaboração de reportagens e matérias veiculadas nos 
canais da Rede Bandeirantes.

Núcleo de Pesquisas

Dados do Projeto de fevereiro a dezembro
• 7 oficinas sobre Metodologia Científica e as etapas do processo de pesquisa, envolvendo 

a participação ativa de 118 alunos dos seguintes cursos de graduação da UniCarioca: 

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Direito, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Recursos Humanos, Jornalismo, Logística, 

Marketing, Pedagogia e Publicidade e Propaganda;

• 14 pesquisas realizadas;

• 9.975 cariocas em diferentes pontos da cidade;

• 2 encontros realizados para debater os resultados obtidos nas pesquisas, proporcionando 

maior integração do grupo de alunos e ampliação no processo de aprendizagem; 

• 2 eventos para premiação dos entrevistadores voluntários que se destacaram nas 

pesquisas de cada semestre.
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Para atender à elevada demanda por atividades voltadas para a área 
de fotografia, foi criado, em 2018, o grupo de Estudo Avançado de 
Fotografia, uma iniciativa do Professor Altayr Derossi, com apoio dos 
cursos de jornalismo e publicidade. O grupo se reúne semanalmente e 
realiza atividades como oficinas, ensaios fotográficos e cobertura de 
eventos institucionais e acadêmicos. 

Estudo Avançado de 
Fotografia - EAF

Dados do núcleo 
• Unidades: Méier e Rio Comprido em 2019.1 e somente no Méier em 2019.2.

• 16 reuniões por semestre, 32 no ano de 2019. 

• Cada reunião tem a duração de 3 horas.

• Participação no Congresso de Comunicação Social – Intercom, que aconteceu em Vitória, no 

Espírito Santo, no mês de junho. 

• Organização de eventos de fotografia, produção de fotos no estúdio, estudo sobre fotografia 

e alimentação das redes sociais.

• 10 alunos participantes de forma ativa do grupo.

• 96 horas de dedicação ao projeto por aluno.

• Responsável pela produção do evento UniCarioca em Foco, que, em 2019, realizou 2 edições. 
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O Núcleo de Computação Aplicada (NUCAP) realiza diversas atividades 
de pesquisa científica para o estimulo às possibilidades de atuação no 
ambiente acadêmico e no cotidiano das organizações, colocando o aluno 
em contato com outros olhares acerca de situações cotidianas, através do 
uso da tecnologia.

Iniciação Científica 

Dados do núcleo 
• 14 alunos envolvidos;

• 4 alunos bolsistas CNPq/IEN;

• 4 cursos envolvidos: Ciência da Computação, Design, Engenharia da Computação 

e Publicidade e Propaganda;

• 3 professores pesquisadores envolvidos: Antônio Carlos de Abreu Mól, Ana Paula 

Legey Siqueira e André Cotelli do Espírito Santo.

Projetos desenvolvidos
• 3 vídeos holográficos produzidos focados no mosquito da dengue.

• 30 cadernos digitais produzidos.

• 1 jogo Fuga do CIEP para difundir o conhecimento sobre segurança contra incêndio 

em um ambiente escolar.

• 1 plataforma interdisciplinar para registrar os dados pessoais e contratuais, as 

presenças e ausências do jovem aprendiz.

• 1 portal educativo contendo acesso a uma biblioteca virtual.

• 1 aplicativo como recurso facilitador e mediador no processo da comunicação no 

atendimento na saúde entre os profissionais de saúde e os usuários surdos.

• 1 ferramenta de inteligência artificial no reconhecimento facial.

• 1 ferramenta para avaliação de aprendizagem no ensino fundamental utilizando 

inteligência artificial.
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Para além da formação acadêmica, a UniCarioca tem consciência da 
lacuna na formação da sociedade, de um modo geral. Por isso, desde 
2009, os Cursos de Extensão em Letras e Números e Física e Bits & Bytes 
oferecem aulas de revisão gratuitas de Português, Matemática, Física e 
Informática para alunos e convidados, aos sábados, no período da manhã.

Projeto Letras, Números, 
Física e Bit & Bytes

2019.1 

• Alunos inscritos: 355

• Alunos concluintes: 93

• Aulas ministradas: 48

• Horas de curso: 20h (cada curso)

• Professores envolvidos: 8

• Unidades: Rio Comprido e Méier

2019.2 

• Alunos inscritos: 565

• Alunos concluintes: 180

• Aulas ministradas: 48

• Horas de curso: 20h (cada curso)

• Professores envolvidos: 8

• Unidades: Rio Comprido e Méier

Dados dos Cursos
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O Projeto de reforço acadêmico consiste em orientar os alunos em suas dúvidas, 
organizar, conduzir e orientar grupos de estudos, oficinas e workshops, auxiliando 
no projeto Letras, Números, Física e Bits & Bytes e divulgando as atribuições dos 
projetos de apoio ao aluno.

De aluno para aluno, os monitores constituem importante reforço acadêmico, 
auxiliando, a cada semestre, centenas de outros alunos, motivando e valorizando 
a trajetória de cada um, potencializando aprendizagens.

Monitoria

2019.1 

• Alunos atendidos: 601

• Alunos monitores: 12

• Cursos envolvidos: 7

• Unidades: Rio Comprido e Méier

• Período de atendimento: fevereiro - maio

2019.2 

• Alunos atendidos: 911

• Alunos monitores: 12

• Cursos envolvidos: 7

• Unidades: Rio Comprido e Méier

• Período de atendimento: julho - novembro

Dados do Programa
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O Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Comunicação (NEICOM) é constituído pela 
coordenação dos cursos de Comunicação e propõe aos alunos o desenvolvimento de ações 
que auxiliam a capacitação crítica e intelectual, além de fomentar a produção e divulgação de 
conhecimento científico e promover a otimização de suas competências e habilidades.

Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares em 
Comunicação - Neicom

• Unidades envolvidas: Méier e Rio Comprido

• Grupo de iniciação científica: Democracia e redes sociais, com a participação de 4 alunas do 

curso de jornalismo, sendo uma bolsista do CNPq.

• 15 professores envolvidos

Projetos desenvolvidos:
• Grupo de estudos sobre Democracia e redes sociais, com participação de 5 alunas

• Curso de Extensão em Jornalismo Esportivo

• 2 Cinedebates sobre Feminismo, em parceria com a Caixa Cultural

Dados do Núcleo
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A agência experimental de comunicação – Agecom tem como objetivo proporcionar aos alunos dos cursos 
de Design, Jornalismo e Publicidade uma experiência real de agência, colocando-os em contato direto com o 
mercado, envolvendo-os em projetos e problemas de clientes reais e em situações que exigirão a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos durante o curso. A partir da experiência na agência, os alunos desenvolvem o trabalho 
em equipe, a postura profissional e o contato direto com clientes. 

A Agecom desenvolve inúmeras atividades, dentre elas planejamento de comunicação, campanhas publicitárias, 
criação de marca, desenvolvimento de projetos de identidade visual, criação de peças gráficas, produção 
audiovisual (desenvolvimento de sites e direção de fotografia), cobertura de eventos, matérias e gestão de redes 
sociais, websites e apps.

Agência Experimental de 
Comunicação - Agecom

Dados da Agência

• Unidades envolvidas: Méier e Rio Comprido

• Serviços desenvolvidos para 6 clientes 

• Instituto Mar Adentro

Criação da identidade visual, criação de postagens para o Instagram, criação de stories, 

criação de artes conceitos, criação de cartazes e edição de vídeos.

• One by One (Campanha Lacre Solidário)

Criação da identidade visual, criação de cartazes e de certificados.

• TTCine

Criação da identidade visual e criação de cartazes.

• Bolo e Mate

Gestão de conteúdo visual, fotografia de produtos, criação de conteúdos para as redes 

sociais e criação de ações promocionais.

• Haburgueria Guiness

Criação da identidade visual, criação de flyer, criação do cardápio, planejamento e 

postagens do Instagram.

• UniCarioca

Criação de anúncios para o jornal Novo Tempo Carioca e adaptação de peças.
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Em 2019, a UniCarioca ofertou o curso de extensão em Jornalismo 
Esportivo. Ministrado pelos professores de Estudos Interdisciplinares 
em Comunicação (NEICOM), o curso qualifica profissionais de jornalismo 
voltados para o campo esportivo, abordando temas importantes como a 
história esportiva, a importância dos megaeventos e aspectos políticos, 
sociais e econômicos do esporte. 

Para marcar o início das aulas do curso, foi realizada, na manhã de 27 de 
julho, uma aula inaugural, gratuita e aberta ao público, com a participação 
de Marcelo Barreto, Jornalista, editor-chefe e apresentador do Redação 
SporTv e colunista do Jornal, contando suas experiências na área. 

Ao final do curso, os alunos estiveram presentes no estádio Nilton Santos, 
participando de uma coletiva de imprensa e produzindo matérias sobre o 
jogo entre Botafogo e Internacional. 

Curso de Extensão em 
Jornalismo Esportivo
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O Curso de Jornalismo da UniCarioca, em parceria com o Sistema de 
Bibliotecas da UniCarioca, lançou, no primeiro semestre de 2019, o 
Clube do Livro de Jornalismo, um projeto que tem como objetivo ampliar 
a prática da leitura, através da formação de um grupo de 24 alunos 
(12 de cada unidade), que realizaram reuniões periódicas para debater 
assuntos pertinentes aos livros lidos e entregar resumos escritos.

Clube do Livro

• 8 encontros, sendo 4 por semestre.

• 8 livros lidos, sendo 4 por semestre.

• 48 alunos participantes, sendo 24 por semestre.

• 60 horas PAC distribuídas por aluno participante.

Dados do projeto
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Os cursos de Administração, Logística e Marketing da UniCarioca 
promoveram uma série de visitas técnicas com o objetivo de favorecer 
a integração entre os alunos e o mercado de trabalho. Em 2019, foram 
realizadas 9 visitas a 5 empresas.

Visitas Técnicas 

• Visitas: 15 e 29 de abril

• 24 alunos participantes

Metrô Rio 
• Visitas: 25 de abril, 6, 15 e 16 de maio

• 81 alunos participantes

CRA-RJ

• Visita: 22 de maio

• 11 alunos participantes

Estaleiro Camorim

• Visita: 24 de abril 

• 35 alunos participantes

AMBEV
• Visita: 22 de setembro 

• 18 alunos participantes

Grupo O Dia
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Núcleo que proporciona uma melhor aprendizagem em Recursos 
Humanos por meio de oficinas práticas nas áreas de cargos e salários, 
recrutamento e seleção, administração pessoal e treinamento. As 
oficinas são ministradas por professores desta IES e por profissionais 
com ampla experiência. O objetivo do projeto é proporcionar a aplicação 
dos conhecimentos adquiridos em sala de aula e promover o networking 
entre alunos e profissionais da área, aumentando a empregabilidade 
dos alunos e suas experiências profissionais.

PraticaRH

2019.1 

• Período: maio e junho

• Unidades: Rio Comprido e Méier 

• 56 alunos inscritos

• 48 alunos participantes

• 2 professores envolvidos

• 1 profissional convidado para ministrar 

as oficinas

2019.2 

• Período: outubro e novembro

Unidades: Rio Comprido e Méier 

61 alunos inscritos

49 alunos participantes

2 professores envolvidos

1 profissional convidado para ministrar 

as oficinas

Dados do núcleo
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RESPONSABILIDADE 
SOCIAL
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A UniCarioca conquistou o Selo de Instituição de Ensino Superior 
Socialmente Responsável, conferido pela Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A certificação foi 
concedida às instituições participantes da 15ª edição da Campanha 
da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, através da 
promoção e divulgação de seus projetos sociais nas áreas de educação, 
saúde, cultura e meio ambiente, desenvolvidos ao longo de todo o 
ano. Principais projetos: trote solidário, doações de livros, consultorias 
gratuitas de imposto de renda, feira de carreiras, aulas gratuitas de 
reforço do aprendizado em diversos conteúdos, serviço gratuito de 
orientação à carreira, workshops de capacitação gratuitos abertos para 
a comunidade.

 A partir desta conquista, comprova-se que a UniCarioca é uma instituição 
que promove ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento 
sustentável da comunidade na qual está inserida.

Selo de 
Responsabilidade 
Social
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O projeto tem como proposta apadrinhar instituições de caridade, 
substituindo a multa por atrasos na devolução dos livros da Biblioteca 
pela doação de itens demandados pelas instituições apadrinhadas. 

Em 2019, duas Instituições foram apadrinhadas através do projeto: o Lar 
Maria de Lourdes e a Casa de Apoio a Crianças com Câncer Santa Teresa. 
Além disso, o projeto apoiou as campanhas institucionais Corrente do 
Bem e Unidos por Vilas Canoas.

Multa Solidária

2019.1 
• Instituição apoiada: Lar Maria de Lourdes

• Unidades: Rio Comprido e Méier 

• Período da campanha: janeiro a julho

• Itens arrecadados: alimentos não perecíveis

• Total: 75 itens

2019.2 
• Instituição apoiada: Casa de Apoio a 

Crianças com Câncer Santa Teresa

• Unidades: Rio Comprido e Méier

• Período da campanha: agosto a dezembro

• Itens arrecadados: complemento alimentar 

infantil, leite em pó e alimentos não perecíveis

• Total: 350 itens

Dados do Projeto
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Campanha realizada dentro do contexto da recepção de calouros, como 
forma de desvincular a imagem do trote de algo negativo e promover o 
bem, através da arrecadação de donativos para instituições sociais. Em 
2019, foram realizadas 2 edições do projeto, uma em cada semestre, 
com o apadrinhamento de duas instituições.

Trote Solidário

2019.1 
• Período: 5 de fevereiro a 15 de março

• Instituição apadrinhada: APAE Rio - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, 

organização social que presta atendimento a 

pessoas com déficit cognitivo.

• Itens arrecadados: açúcar, café e leite em pó.

• Total: 1.412 itens

2019.2 
• Período: 14 de agosto a 6 de setembro

• Instituição apadrinhado: Amparo 

Thereza Christina, organização não 

governamental que abriga mulheres das 

mais variadas regiões da cidade e de todas 

as classes sociais, oferecendo a elas apoio 

multiprofissional, carinho e cuidado.

• Itens arrecadados: amido de milho, pó para 

preparo de mingau e creme hidratante.

• Total: 1.436 itens

Dados do Projeto
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Cerca de 100 famílias da comunidade de Vila Canoas, localizada no bairro 
de São Conrado, tiveram suas casas e demais pertences destruídos 
com o forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro no dia 6 de fevereiro. 
Para ajudar a amenizar a dor dessas pessoas e ajudá-las a reestruturar 
suas vidas, a UniCarioca realizou a Campanha Unidos por Vila Canoas, 
arrecadando itens de higiene pessoal e material de limpeza. 

Unidos por Vila Canoas

• Período: 20 de fevereiro a 15 de março

• Local de doação: ONG Para Ti, que, há mais de 20 anos, desenvolve atividades 

educacionais e pós-escolares para as crianças moradoras da comunidade.

• Itens arrecadados: material de higiene pessoal e de limpeza.

• Total: 343 itens.

Dados da Campanha
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A UniCarioca, através do curso de Ciências Contábeis, oferece 
gratuitamente serviço de consultoria aos contribuintes, esclarecendo 
dúvidas sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda.

O atendimento é realizado por alunos selecionados do curso, que 
tiveram aulas e treinamento para usar o Programa da Receita Federal, 
sob a supervisão do coordenador, professor Sergio Vidal.

Consultoria gratuita sobre 
Imposto de Renda

• Período de atendimento: 1 a 30 de abril

• 5 alunos envolvidos

• 1 professor envolvido 

• 20 pessoas atendidas

Dados do Projeto
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Campanha de doação de sangue promovida pela UniCarioca, que 
objetiva abastecer o banco de sangue do Hemorio. O projeto conta com 
a participação de alunos, colaboradores e o público externo.

Aluno Sangue Bom

• Data de atendimento: 8 de abril

• Período de atendimento: 9h às 15h

• Unidade: Méier 

• 44 pessoas estiveram interessadas em doar

• 38 bolsas foram coletadas

Dados da Campanha
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Muitas famílias de diversas áreas do município do Rio de Janeiro foram afetadas pelo 
temporal de abril de 2019. Por isso, a UniCarioca se uniu em uma corrente do bem para 
arrecadar roupas, material de limpeza, roupas de cama e banho e material de higiene 
pessoal, com o intuito de amenizar suas perdas. 

A campanha aconteceu de 11 a 18 de abril, e as doações foram realizadas nas bibliotecas 
das unidades. Todo material foi doado para a Associação dos moradores do Horto (Jardim 
Botânico), uma das áreas mais afetadas pelas chuvas.

Campanha 
Corrente do Bem

• Período: 11 a 18 de abril

• Unidades: Rio Comprido e Méier

• Itens arrecadados: roupas, material de limpeza, roupas de cama 

e banho, e material de higiene pessoal.

• Total: 262 itens

• Instituição apoiada: Associação dos Moradores do Horto.

Dados da Campanha
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No dia 26 de outubro, a UniCarioca participou do evento Dia da Cidadania, 
realizado ONG Arong, oferecendo gratuitamente serviços de saúde, 
apoio social, cultura e lazer. A UniCarioca participou da ação que contou 
com a presença de mais de 3.000 pessoas, através da distribuição de 
brindes e da experimentação dos jogos e atividades de realidade virtual, 
desenvolvidos pelo Núcleo de Computação Aplicada – NUCAP. 

Participação da 
UniCarioca no 
Dia da Cidadania 

• Data de realização: 26 de outubro 

• Local: Praça estação Estácio do Metrô

• Horário: 8h às 14h

• 3.000 pessoas impactadas

Dados do evento
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Pelo 5º ano consecutivo, a UniCarioca atuou como parceira da Festa Literária das Periferias – FLUP, através da 
doação de livros para os moradores da região do centro do Rio de Janeiro. Para isso, foi lançada a oitava edição 
da campanha “Doe Futuro, Doe Livros” que estimula a prática da solidariedade em nossos alunos.  A relevância 
dessa ação está em seu caráter educacional e cultural, pois serve como meio de estímulo ao prazer pela leitura 
além de ajudar no desenvolvimento e na melhoria do conhecimento de crianças e demais moradores das regiões 
assistidas pelo evento. A parceria entre a UniCarioca e a FLUP foi firmada em 2015 e, desde então, foram doados 
mais de 65.000 livros.

A festa literária já foi realizada nas comunidades Chapéu Mangueira e Babilônia, Cidade de Deus, Vidigal, e, em 
2019, aconteceu no Museu de Arte do Rio, destacando o feminismo negro e celebrando o poder da poesia falada. 
Foram cinco dias de evento, de 16 a 20 de outubro, com uma programação inteiramente gratuita. O evento 
contou com diversas mesas de debates, música, poesia e a doação dos livros arrecadados pela UniCarioca.

UniCarioca Na Flup

• Período: 16 de setembro a 9 de outubro

• Unidades: Méier e Rio Comprido.

• 8.178 livros arrecadados

• Período: de 16 a 20 de outubro

• Local: Museu de Arte do Rio

• Histórico da parceria:

2015 - 18.000 exemplares doados;

2016 - 21.326 exemplares doados;

2017 -10.213 exemplares doados;

2018 – 7.853 exemplares doados;

2019 – 8.178 exemplares doados.

•  Total: 65.570 exemplares doados

Campanha “Doe Futuro, Doe Livros”

Festa Literária das Periferias

PARCEIRA:



UniCarioca | Relatório Social 2019 UniCarioca | Relatório Social 201968 69UniCarioca | Relatório Social 201968

INOVAÇÃO



UniCarioca | Relatório Social 2019 UniCarioca | Relatório Social 201970 71

O Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação da UniCarioca tem como objetivo capacitar 
educadores, empreendedores e demais profissionais para atuar de forma qualificada, crítica, humanista e 
transformadora em diferentes segmentos de ensino (formal e não formal), preparando mestres para atender aos 
desafios enfrentados em vários níveis educacionais, tornando-os capazes de desenvolver, selecionar e aplicar 
tecnologias digitais e métodos de ensino de modo a criar ambientes de ensino-aprendizagem interdisciplinares 
e motivadores, bem como desenvolver tecnologias para reabilitação cognitiva. 

Mestrado Profi ssional 
em Novas Tecnologias 
Digitais na Educação

• 12 professores orientadores vinculados ao mestrado

• 32 dissertações defendidas

• 32 alunos habilitados com o grau de mestre

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

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

• Realização do I Encontro UniCarioca de Aprendizagem e Novas Tecnologias

Resultados do Mestrado
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A Plataforma PROXIMAL – Práticas Educativas Digitais tem por objetivo maximizar o impacto da tecnologia digital 
na educação, resultado de pesquisa, desenvolvimento e produção realizados por professores e desenvolvedores 
multidisciplinares, ampliando seu espectro de atuação através de seu livre uso por instituições de ensino, 
beneficiando, de forma relevante, professores e alunos. O foco é armazenar, preservar, disseminar e possibilitar 
o acesso aberto à produção científica e acadêmica do público global, e o inerente processo de transformação do 
docente e do discente. 

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

Plataforma Proximal

• 8 aplicativos disponibilizados;

• 3 holografias disponibilizadas;

• 18 jogos disponibilizados; 

• 5 vídeos disponibilizados;

• 2 produções bibliográficas disponibilizadas;

• 61 dissertações de mestrado; 

• 15 e-books disponibilizados;

• SD para reforço escolar;

• 55 conteúdos técnicos;

• 7 edições da Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação, com 51 artigos publicados.  

Dados da Plataforma
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No primeiro semestre de 2019, a UniCarioca passou a oferecer o curso de Direito também na unidade do Méier. 
O início das aulas foi marcado por uma Aula Magna, que ocorreu no dia 20 de março no Centro Cultural da Justiça 
Federal, com direito a visita guiada pelo prédio histórico e palestra com o Presidente do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, Reis Friede. A aula inaugural foi aberta aos alunos do Rio Comprido e do Méier.

No dia 25 de março, a UniCarioca inaugurou o Espaço Carreiras na unidade Méier, que marca a atuação do núcleo 
de Carreiras na unidade, através de serviços como orientação à carreira personalizada, workshops, preparação 
de currículos, simulação de entrevistas etc., que visam auxiliar alunos, ex-alunos e a comunidade do entorno a 
se destacarem no mercado de trabalho.

A inauguração foi celebrada em um evento que contou com a participação do reitor Celso Niskier, membros da 
direção, colaboradores, além de alunos, professores e coordenadores de diversos cursos.

O novo espaço se soma ao já existente na unidade Rio Comprido e à página Carreiras UniCarioca, no Facebook, 
na qual são compartilhadas oportunidades de estágio, trainee e emprego.

Lançamento do Curso de 
Direito no Méier

Inauguração do espaço 
Carreiras no Méier
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Em 2019, a UniCarioca passou a ofertar o curso de pós-graduação em Segurança Cibernética. O curso conta 
com corpo docente experiente e com certificações na área e ainda parcerias acadêmicas com as empresas Cisco, 
Microsoft e Amazon, possibilitando uma aproximação com o mercado. O objetivo da especialização é formar 
profissionais capazes de elaborar projetos avançados, distinguir e explorar riscos ao negócio, criar uma política 
de segurança da informação formada com os objetivos do negócio e produzir planos de continuidade de negócio, 
fortalecendo as empresas diante das ameaças cibernéticas crescentes.

A UniCarioca ampliou sua oferta de cursos e, no segundo semestre de 2019, a unidade do Méier recebeu seus 
primeiros alunos de Engenharia de Produção – curso com conceito máximo no MEC e que no último Enade 
obteve a 1ª colocação geral no estado do Rio de Janeiro e 4º lugar entre todas as instituições que oferecem 
o curso no país. Há oito anos a IES oferta, na unidade do Rio Comprido, quatro cursos de Engenharia (Civil, da 
Computação, Elétrica e de Produção).

Novo Curso de 
Pós-Graduação em 
Segurança Cibernética

Lançamento do Curso de 
Engenharia de Produção 
no Méier 
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INSTITUCIONAIS
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O objetivo principal foi promover a integração de docentes e coordenações. 
Em 2019, o evento foi realizado em três dias, sendo um exclusivo para os 
Docentes Tutores. Na ocasião, foram apresentados resultados, metas e 
objetivos estratégicos para o semestre letivo. 

Semana Pedagógica

2019.1 
• Período: de 29 a 31 de janeiro

 

Público: 

• 1º dia (Reunião geral de docentes tutores): 

25 professores 

• 2º dia (Reunião geral de docentes): 

59 professores 

• 3º dia (Reunião geral de docentes): 

80 professores 

• Total: 164 participantes

2019.2 
• Período: de 30 de julho a 1 de agosto 

Público:

• 1º dia (Reunião geral de docentes tutores): 

23 professores 

• 2º dia (Reunião geral de docentes): 

46 professores 

• 3º dia (Reunião geral de docentes): 

93 professores 

• Total: 162 participantes

Dados do Evento
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Evento de recepção aos novos alunos, com o intuito de apresentar 
os Núcleos e Serviços que a UniCarioca oferece, além de dar brindes e 
promover atividades de integração. 

Calourada

2019.1 
• Manhã: 9h às 12h30  

• Noite: 18h às 21h 

• Data do evento: 18/03 – Rio Comprido e 

20/03 – Méier 

Atividades: 

• Apresentação dos núcleos e serviços da 

UniCarioca

• Participação da Atlética

• Karaokê

• Troca-troca de livros

• Miniworkshop de Carreiras, com o tema 

Currículo e Marketing Pessoal

• 350 alunos impactados 

2019.2 
• Manhã: 9h às 12h30  

• Noite: 18h às 21h 

• Data do evento: 03/09 – Rio Comprido e 

05/09 – Méier 

Atividades: 

• Apresentação dos núcleos e serviços da 

UniCarioca

• Participação da Atlética

• Karaokê

• Visitas guiadas ao Nucom e Agecom

• Miniworkshop de Carreiras, com o tema 

Vida e Carreira

• 500 alunos impactados

Dados do Evento
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Com o intuito de promover uma volta às aulas especial, a UniCarioca, 
promoveu, nos dois semestres de 2019, encontros com os agentes de 
Integração: CIEE, MUDES, NUBE e Super Estágios. No evento, iniciativa do 
núcleo de Carreiras, os alunos puderam ter acesso a ofertas de emprego e 
estágio, preenchendo fichas para participar dos processos seletivos. 

Encontro com Agentes 
de Integração

2019.1 

• Unidades: Rio Comprido e Méier 

• Dias: 4 e 14 de fevereiro

• Agentes participantes: MUDES e CIEE

2019.2 

• Unidades: Rio Comprido e Méier

• Dias: 7 e 8 de outubro

• Agentes participantes: CIEE, MUDES, 

NUBE e Super Estágios

Dados do Evento
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Preocupada em oferecer sempre um serviço acessível e de qualidade, a 
UniCarioca promoveu um encontro entre alunos e o reitor Celso Niskier. 
O evento teve como objetivo aproximar os alunos da instituição e abrir 
espaço para críticas, sugestões e debates sobre assuntos relacionados 
ao centro universitário. Na ocasião, estiveram presentes, também, o 
diretor acadêmico, Max Damas, o diretor de operações, Antonio Alberto 
Bittencourt, o Coordenador de curso, Neury Cardoso e a gerente de redes, 
Barbara Avellar. 

Café com o Reitor

• Data de realização: 25 de março

• Unidade: Méier

• Participaram 10 alunos da graduação presencial

Dados do Evento
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A UniCarioca possui convênio com centenas de empresas, oferecendo, 
entre outros benefícios, uma variedade de temas de palestras, 
ministradas pelo corpo discente da instituição, com o intuito de contribuir 
com o desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores das 
empresas parceiras.

Palestras em 
Empresas Parceiras

• Período de realização: de abril a dezembro

• 48 temas

• 11 cursos de graduação envolvidos

• 7 cursos de pós-graduação envolvidos

• 34 palestras realizadas

• 15 empresas impactadas

• 900 pessoas impactadas

Dados do  projeto
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O Programa de Qualidade Interna - PQI da UniCarioca tem como objetivo promover a qualidade 
do ensino, através da distribuição de prêmios aos alunos que obtiverem melhor desempenho 
acadêmico em cada semestre letivo. 

A cada semestre, os três alunos com os maiores CRs de cada um dos 17 cursos de Graduação 
oferecidos pela UniCarioca são premiados com vale-compras (1º lugar - R$ 500,00; 2º lugar - 
R$ 375,00; 3º lugar - R$ 250,00).

Cerimônias de 
Premiação PQI

2019.1
• Data da cerimônia: 18 de junho

• Local: Rio Comprido

Premiação referente aos 

ganhadores de 2018.2                                                              

• 51 alunos premiados                                        

• R$ 19.125,00 em vale-compras 

distribuídos aos alunos ganhadores

2019.2 
• Data da cerimônia:10 de dezembro

• Local: Rio Comprido

Premiação referente aos 

ganhadores de 2019.1                                                                   

• 51 alunos premiados                                                 

• R$ 19.125,00 em vale-compras 

distribuídos aos alunos ganhadores

Dados do Evento
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Foi realizada nos dias 27 e 28 de agosto a 11ª edição da UniCarreira, feira 
de carreiras promovida pelo Centro Universitário UniCarioca. O evento 
contou com oficinas, palestras e estandes com oportunidades de estágios 
e empregos em diversos segmentos, a exposição fotográfica “Múltiplos 
olhares”, organizada pelo grupo de Estudos Avançados em Fotografia 
(EAF), além do espaço empreendedor, voltado para pessoas que 
desejavam compartilhar sua trajetória e incentivar o empreendedorismo. 

UniCarreira

• Período: 27 e 28 de agosto

• 33 palestras realizadas

• 28 palestrantes

• 22 empresas parceiras das palestras (Academia do Universitário, Ambev, AO3 Estúdio de 

Ideias, Artplan, Atlética UniCarioca, BrMalls, CMOV, DLM Etiquetas, ENACTUS, Estante Mágica, 

Fábrica de Startups, Grupo Seres, IBM, Kindle, Litro de Luz, Michael Page, Michelin, Parangolé do 

saber, Reserva, Rock in Rio, RPM Comunicação e Subsea7)

• 9 estandes de empresas (Ambev, Atlética, Br Malls, CIEE, ENACTUS, Estante Mágica, Grupo 

Seres, IBM e MUDES)

• 5 empreendedores participantes do espaço do empreendedor.

• 2.672 participantes (alunos e público externo)

Dados do Evento
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EVENTOS 
ACADÊMICOS



UniCarioca | Relatório Social 2019 UniCarioca | Relatório Social 201996 97

No projeto “Casos de Sucesso da Graduação em Gestão de Recursos Humanos”, são 
apresentadas palestras que servem como orientação à carreira, ocasião em que ex-alunos 
compartilham histórias de sucesso no mercado de trabalho. Em 2019, foram realizados 
cinco encontros que, além da apresentação dos alunos, também contaram com palestras de 
profissionais de RH de empresas como a Tim, Rede D’Or, Casa & Vídeo, Stone Pagamentos e 
BrMalls. O projeto ressalta como a graduação é capaz de colaborar para a inserção, ascensão e 
potencialização de atuação profissional dos nossos alunos.

Casos de Sucesso da 
Graduação em Gestão de 
Recursos Humanos

2019.1 
• Data: 20 de fevereiro
• Unidade: Rio Comprido
• Palestrantes: Jacqueline Oliveira, 
business partner da Rede D’Or, e Camila 
Tavares, analista de RH na Nasajon 

• Data: 11 de março
• Unidade: Méier
• Palestrante: Filipe Xavier, analista de 
RH na Tim

• Data: 30 de abril
• Unidade: Rio Comprido
• Palestrante Luiz Rigolon, analista de RH 
no Grupo Saúde, e Monalisa Gonçalves, 
assistente de RH na Casa & Vídeo

2019.2 
• Data: 23 de setembro 
• Unidades: Méier 
• Palestrantes: Pedro Medeiros, business 
partner na Stone Pagamentos, e Jacqueline 
Oliveira - business partner na Rede D’or 
São Luiz

• Data: 1 de outubro 
• Unidade: Rio Comprido
• Palestrantes: Fillipe Xavier, analista de 
recursos humanos na TIM, e Jennyfer 
Handres, assistente de RH na BrMalls

Dados do evento
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Em parceria com o Conselho de Administração do Rio (CRA-RJ), a 
UniCarioca recebeu o chefe da Assessoria de Relações Acadêmicas do 
CRA-RJ, Raphael Monteiro, para debater sobre a carreira de administrador, 
do profissional de marketing e do profissional de logística, em um ciclo 
de palestras com quatro temas distintos: “A importância do profissional 
de Administração no mercado de trabalho”, “Perspectivas do mercado de 
trabalho para o administrador”, “Perspectivas do mercado de trabalho 
para o profissional de Marketing e Logística” e “Certificação profissional e 
perspectivas do mercado de trabalho para o administrador”. 

Ciclo de Palestras CRA-RJ

2019.1
• Data: 11 de março a 17 de abril

• Unidades: Rio Comprido e Méier

• Cursos envolvidos: Administração, 

Logística e Marketing

• 4 temas apresentados

• 9 palestras realizadas

• 360 alunos participantes

2019.2 
• Data: 14 e 29 de agosto 

• Unidades: Rio Comprido e Méier 

• Cursos envolvidos: Administração, 

Logística e Marketing

• 2 temas apresentados

• 2 palestras realizadas

• 109 alunos participantes

Dados do Evento
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De março a junho de 2019, os cursos de Jornalismo e Publicidade promoveram o TCCine, um projeto que teve 
como objetivo divulgar obras audiovisuais produzidas pelos alunos, resultantes de trabalhos de conclusão de 
curso (TCC) ou de atividades práticas supervisionadas (APS). Foram promovidos encontros quinzenais, em que 
os alunos exibiram seus filmes e debateram com o público o tema das obras.

Em 2019, a coordenação do curso de Direito realizou dois simulados do exame da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) para os alunos da primeira turma do curso, ingressantes em 2016.1. Para obter a habilitação e atuar 
como advogado, o graduado em Direito deve ser aprovado no exame. Por isso, a atividade foi planejada para 
possibilitar a adaptação dos alunos, matriculados nos dois últimos anos de graduação, com o modelo de prova. 

TCCine Simulado da OAB

• Unidade: Méier 

• 20 trabalhos apresentados, entre TCCs ou APSs

• 8 encontros realizados no primeiro semestre de 2019

• 100 alunos impactados

Dados do projeto
• Datas: 8 de abril e 28 de setembro

• Local: Rio Comprido

• Público-alvo: alunos do 7° e 8° períodos

Dados do evento
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A UniCarioca recebeu, nos dias 7 e 16 de maio de 2019, o 19º Ciclo de 
Casos do Prêmio Marketing Contemporâneo. O evento foi promovido 
pela Associação Brasileira de Marketing & Negócios – ABMN para 
apresentar aos alunos alguns dos cases vencedores do Prêmio Marketing 
Contemporâneo de 2018. 

19º Ciclo de Casos 
do Prêmio Marketing 
Contemporâneo

• Datas: 7 e 16 de maio

• Unidade: Rio Comprido

• 3 edições (1 no período da manhã e 2 no período da noite)

• 6 cases apresentados 

• 6 palestrantes de 5 grandes empresas 

(WMcCann - Comunicação Integrada, UNIMED, Oi, 

OnzeVinteUm e Losango)

• 2 minidebates com o tema: Marketing de Influência - 

De queridinho a atormentado

• 353 alunos participantes

Dados do evento

Iniciativa:
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No dia 17 de abril de 2019, o auditório do Rio Comprido recebeu a palestra Roadshow da Globo.com. O evento 
teve início às 18h30, abordando o tema “Profissões e skills do futuro: entenda os desafios e as práticas de 
quem chegou lá”. Com a presença de colaboradores da Globo.com e da Eureca, a palestra teve como objetivo 
compartilhar experiências de quem trabalha na empresa. Além disso, os alunos puderam compreender mais 
sobre os desafios do mercado de trabalho.

Roadshow Globo.com

Com o objetivo de aproximar alunos e a coordenação de cursos, a UniCarioca promoveu em 2019 o Café com a 
Coordenação. Ao todo foram 4 encontros, dois na unidade Méier e dois na Unidade Rio Comprido, que contaram 
com a integração entre alunos dos cursos de Administração, Marketing e Logística e seus coordenadores.

Café com a Coordenação

• Período: 3 a 5 de junho 

• Unidades: Méier e Rio Comprido

• 4 encontros

• 35 participantes

Dados do evento
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Com o objetivo de incentivar a fotografia no meio acadêmico e promover a integração dos 
alunos de Publicidade e Jornalismo, o evento trouxe grandes profissionais do mercado para 
falarem sobre diversos tipos de fotografia. Em 2019, o núcleo realizou a 2ª e a 3ª edições 
do Encontro de Fotografia - UniCarioca em Foco, um grande evento que oferece aos alunos 
palestras, workshops e oficinas com grandes nomes do mercado de fotografia.

UniCarioca em Foco

2ª Edição 
• Unidade: Rio Comprido
• Data: 16 de maio
• Turnos: manhã, tarde e noite 
• 10 alunos envolvidos na produção 
• Coordenação do Prof. Altayr Derossi
• Manhã: Palestra com a participação de 3 fotógrafos conceituados 
(Luiz Alvarenga, Julius Dadalti e Betinho Casanovas)
• Tarde: Oficina de fotografia prática e tratamento de imagem, ministrada pela 
equipe do Nucom
• Noite: Palestra com a participação de 3 fotógrafos conceituados 
(Bernardo Zirkheuer, Anthony Paz e Ari Versiane)
• 300 alunos participantes, incluindo alunos de outras IES.

3ª Edição
• Unidade: Méier
• Datas: 23 e 24 de setembro
• 6 alunos envolvidos na produção
• Coordenação do Prof. Altayr Derossi
23 de setembro 
• Noite: Palestra com a participação de 3 fotógrafos conceituados 
(Diego Maranhão, Alexandre Loureiro e Andre Mourão)
24 de setembro
• Manhã: Palestra com a participação de 2 fotógrafas conceituadas 
(Bruna Prado e Mel Esteves)
• Tarde: Workshop de “Regulação e Fluxos Comunicacionais no Contexto da Imagem 
Publicitária”, com os Mestres Flaviano Quaresma e Samara Brochado 
• 400 alunos participantes, incluindo alunos de outras IES.
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A UniCarioca promoveu em 6 de agosto de 2019 a palestra sobre Ethical Hacking, com o especialista Marcelo 
Korn, que trouxe uma visão além do habitual no mercado brasileiro, mostrando como em Israel, país onde ele 
vive e atua, profissionais lidam com a segurança de software e qual a importância deste cuidado.

No evento, Korn apresentou alguns estudos de caso e falou de temas como a quebra de segurança do Telegram 
em casos recentes no Brasil.

No dia 19 de outubro, realizamos, na unidade Rio Comprido, o UniCariocaDevDay 2019. O destaque foi a palestra 
ministrada por Vanildo Vanni, que abordou a Inteligência Artificial a favor da Segurança de Grandes Eventos. 

O objetivo do evento foi compartilhar conhecimento, facilitar a conexão entre os alunos e o mercado de trabalho, 
além de propor uma integração entre comunidades atuantes na área de TI e dar apoio aos alunos iniciantes.

 O UniCariocaDevDay 2019 também contou com a oferta e divulgação de vagas nas empresas Stone, M4U e IBM.

Palestra Ethical Hacking - 
Segurança Cibernética

UniCariocaDevDay 2019
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Entre os dias 1º e 3 de outubro de 2019, promovemos a Semana de 
Gestão na UniCarioca, com palestras envolvendo temas como inovação, 
processos e tecnologia. 

As palestras abordaram questões relacionadas à gestão na indústria 4.0, 
gestão de crise, inovação com diversidade e inclusão. Participaram alunos 
dos cursos de Administração, Marketing e Logística.

Semana de Gestão 4.0 
- Inovando Pessoas, 
Processos e Tecnologias

• Unidades: Rio Comprido e Méier

• 5 temas de palestras (O Papel do Gestor na Era da Indústria 4.0; O 

Jogo dos 7 Erros; Como erros de gestão definem a trajetória de uma 

pequena empresa; Gestão de Crise, Design Thinking: integração de 

habilidades e mentalidade inovadora e Inovando com diversidade e 

inclusão: cases de empresas multinacionais e startups)

• 5 palestrantes convidados 

• 456 alunos impactados

Dados do evento
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Entre os dias 1º e 3 de outubro, o Curso de Direito promoveu a IV Semana Jurídica do Curso de Direito da 
UniCarioca. O evento contou com a participação do Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
Desembargador Reis Friede, responsável pela conferência de abertura do evento. Nos dias 2 e 3, contamos 
com as palestras dos professores e advogados Rodrigo Mezzomo e Fernanda Pimentel que aconteceram nas 
unidades Méier V e Rio Comprido, respectivamente.

IV Semana Jurídica

• Período: 1º a 3 de outubro

• Unidades: Rio Comprido e Méier

• 300 alunos participantes

• Tema: O Combate à 

Corrupção no Brasil e as 

Consequências para o 

Continente Americano

• Palestrante: 

Desembargador 

Federal Reis Friede  

• Unidade: Rio Comprido

• Público estimado: 

100 alunos

• Tema: Candidaturas sem 

partido e jurisprudência 

eleitoral

• Palestrante: Rodrigo 

Mezzomo

• Unidade:  Méier

• Público estimado: 

100 alunos

• Tema: Famílias em 

movimento: famílias 

simultâneas e poliamor

• Palestrante: Fernanda 

Pimentel

• Unidade: Rio Comprido

• Público estimado: 

100 alunos

Dados do evento

1º de outubro 2 de outubro 3 de outubro
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A UniCarioca recebeu, no dia 30 de outubro de 2019, a empresária Lúcia Amaral Peixoto, que palestrou sobre 
o mercado de eventos no Rio de Janeiro. A empresária contou um pouco sobre sua experiência na atuação de 
eventos de personalidades como Papa João Paulo II, o Príncipe Harry, a chanceler alemã Angela Merkel, Fidel 
Castro, Jennifer Lopez, Pelé, Giselle Bündchen entre outros tantos chefes de Estado e celebridades. Ela trouxe 
inspirações e dicas valiosas para quem deseja seguir na área de eventos.

No dia 14 de novembro de 2019, a Cisco realizou na unidade Méier uma sessão interativa ao vivo, 
na qual apresentou histórias de mulheres que, através da tecnologia, estão mudando o mundo.

Palestra: O Mercado de Eventos, 
o Rio de Janeiro e Você

Cisco - Women Rock-It
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A exposição interativa “Brincando com o Sol – Sol como fonte de luz e energia” é um evento 
de divulgação científica, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Aplicada (Nucap), objetivando 
despertar o interesse pela aprendizagem, através de recursos lúdicos, em crianças de sete a dez 
anos. O projeto foi apresentado na 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Brincando com o Sol – Sol 
como Fonte de Luz e Energia

• Período de realização: de 6 a 9 de novembro 

• Local: Observatório Nacional 

• 4 cursos envolvidos: (Ciência da Computação, Design, Engenharia da Computação e 

Publicidade e Propaganda)

• 14 alunos envolvidos

• 3 Professores envolvidos (Antônio Carlos de Abreu Mól, Ana Paula Legey Siqueira e 

André Cotelli do Espírito Santo)

• 6 atividades desenvolvidas (Holografia “SOLARIS”; vídeo 3D estereoscópico 

“Ensolarando”; Jogo digital interativo com capacete de realidade virtual “Soluz”; Jogo 

interativo “Uma mãozinha para vovó Vera”; Jogo de tabuleiro digital: “Trilha do Sol” e 

Montagem de uma pirâmide holográfica em acetato)

• 5.401 visitantes

Dados do evento
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Nos dias 29 e 30 de novembro, o Mestrado Profissional em Novas 
Tecnologias da Educação promoveu o I Encontro UniCarioca de 
Aprendizagem e Novas Tecnologias. 

Foram dois dias de atividades, nos quais os participantes puderam visitar 
uma exposição de aplicativos, games e produtos, participar de minicursos 
e oficinas, além de assistir a uma mesa de debates e diversas palestras. 

O evento também contou com mostra de trabalho de pós-graduandos, 
de pesquisadores de iniciação científica, jovens e seniores das áreas de 
Educomunicação, Novas Tecnologias e Aprendizagem.

Encontro UniCarioca de 
Aprendizagem e Novas 
Tecnologias

• Datas: 29 e 30 de novembro 

• Unidade: Rio Comprido

Dados do evento
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Com o objetivo de enriquecer o conhecimento na área da Contabilidade, o 
curso de Ciências Contábeis promoveu, entre os dias 3 e 5 de junho, nas 
unidades do Méier e do Rio Comprido, o evento Três Dias Contabilizados. 

Três Dias Contabilizados

• Espaço aberto para consultoria, destinada a empreendedores

• Palestras sobre os temas: Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e o uso das redes 

sociais para promover os serviços de Contabilidade

• Apresentações de trabalhos da turma de pós-graduação em Controladoria e Tributos

• Coquetel de lançamento do livro Manuais de Controle nas Empresas, de autoria do 

coordenador de Ciências Contábeis, Sérgio Vidal.

Atividades



UniCarioca | Relatório Social 2019 UniCarioca | Relatório Social 2019122 123UniCarioca | Relatório Social 2019122

EVENTOS 
EXTERNOS
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A UniCarioca foi representada pelo professor Guilherme Cardozo no 6º 
Fórum de Linguística Aplicada ao Ensino e Aprendizagem de Línguas 
(FLAEL). O evento aconteceu nos dias 16 e 18 de janeiro na Faculdade 
Nova de Lisboa, em Portugal, e teve como principal tópico de debate a 
relação entre a gramática e o texto no espaço da sala de aula e o ensino e 
aprendizagem de línguas.

Na ocasião, o professor doutor Guilherme Cardozo apresentou os 
resultados positivos obtidos com a Metodologia 3.0, implementada 
pela UniCarioca em 2018. O trabalho envolveu a participação de 20 
alunos desta instituição durante o segundo semestre de 2018. Cada 
aluno foi responsável por revisar gramaticalmente o texto do colega 
de classe, o que proporcionou uma maior integração entre os alunos, 
uma aproximação com a norma culta da língua e uma valorização do 
conhecimento individual, principalmente quanto à sua produção textual.

Participação no VI Fórum 
de Linguística Aplicada ao 
Ensino e Aprendizagem 
de Línguas - FLAEL
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Nos dias 11 e 12 de abril de 2019, a ABMES realizou, em sua sede, localizada em Brasília, o curso presencial 
“Indicadores de qualidade da educação superior: aplicabilidade nas modalidades presencial e EAD”, tendo 
como público mantenedores, reitores, pró-reitores acadêmicos, diretores, coordenadores, procuradores 
institucionais e profissionais da educação superior. Na ocasião, o pró-reitor acadêmico da UniCarioca e 
especialista em avaliação da educação superior, Maximiliano Damas, atuou como um dos expositores no 
Seminário intitulado “Cases vinculados aos indicadores de qualidade”. 

No dia 11 de abril, o Pró-Reitor, Max Damas, palestrou no evento do Sindicato das Entidades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro, o Universidade Corporativa SEMERJ, 
com o tema “A aprendizagem e a formação em transformação”. O evento foi realizado no Centro do Rio de 
Janeiro, com o objetivo de debater sobre a Transformação Digital nas Instituições de Ensino Superior com foco 
na área acadêmica.  

Participação do Pró-Reitor Acadêmico 
em curso Realizado pela ABMES

Participação do Pró-Reitor no evento 
Universidade Corporativa SEMERJ
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Em maio de 2019, o Reitor do Centro Universitário UniCarioca e doutor em Inteligência Artificial, Celso Niskier, foi 
eleito diretor presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), entidade que 
representa o ensino superior particular e atua junto ao governo e Congresso Nacional pelos interesses legítimos 
das instituições educacionais. Durante sua gestão, até maio de 2022, Celso Niskier planeja investir em novas 
tecnologias e espaços de diálogo, preparando a Associação para a Era Digital, em busca da ABMES 4.0. 

Posse do Reitor como Presidente da 
Associação Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior - ABMES

No dia 12 de setembro, Celso Niskier, reitor da UniCarioca, tomou posse como membro efetivo na cadeira 
de número 20 da Academia Brasileira de Educação (ABE). Fundada em 15 de outubro de 1924, a entidade é 
composta por 40 acadêmicos titulares, reunindo educadores e personalidades que se notabilizaram em uma 
ou mais atividades educacionais ou por publicações significativas no campo da educação e que continuam a 
somar esforços em prol do desenvolvimento e da melhoria da educação no Brasil. 

Posse do Reitor na Academia 
Brasileira de Educação - ABE
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A UniCarioca promoveu, em parceria com a Secretaria de Estado de 
Educação (SEEDUC), o I Simpósio de Novas Tecnologias Digitais da 
Educação (SINTEDE). O evento ocorreu no dia 1º de junho no Auditório da 
SEEDUC, reunindo professores da rede estadual de educação e alunos da 
UniCarioca, com o objetivo de promover uma reflexão acerca dos novos 
desafios encontrados pela educação e inspirar educadores para uma nova 
prática docente, interdisciplinar e contextualizada, com o uso das novas 
tecnologias digitais. 

O evento debateu importantes temas como ‘Novas tecnologias digitais 
aplicadas na educação’ e ‘Os desafios da educação contemporânea’. 
Foram também apresentados trabalhos de mestres, como Redes Sociais 
na EAD: Uma Análise da Colaboração e Integração Social em Espaços 
Virtuais de Aprendizagem. 

Durante o encontro, os alunos do mestrado da UniCarioca puderam 
também apresentar os resultados de suas pesquisas.

Estudantes de Mestrado 
marcam presença no 
Simpósio de Novas 
Tecnologias Digitais da 
Educação – SINTEDE
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A UniCarioca foi representada por um grupo de alunos e professores 
no XXIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste - 
Intercom Sudeste. O evento, cujo tema foi Fluxos Comunicacionais e 
Crise da Democracia, reuniu, entre os dias 3 e 5 de junho em Vitória –ES, 
estudantes, pesquisadores e profissionais da área de comunicação.  

Na ocasião, professores (Altayr Montan Derossi, Emmanuelle Dias 
Vaccarini e Flaviano Silva Quaresma) e alunos (Alexandre Medeiros Muller 
de Campos, Edson Jorge de Brito Júnior, Inês Maria Silva Maciel, Jessica 
Alcantara Lima e Thaiane Cordeiro Soares) apresentaram 4 artigos em 
3 modalidades (Publicidade e Propaganda, Comunicação Audiovisual 
e de Interfaces Comunicacionais). Além disso, outros dois trabalhos 
fotográficos, de autoria dos alunos Gabriel Simor Barbosa e Felipe 
Eduardo de Alcântara, foram contemplados na Exposição de Pesquisa 
Experimental em Comunicação (Expocom). 

UniCarioca no Congresso 
Ciências da Comunicação 
na Região Sudeste - 
Intercom Sudeste
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De 6 a 8 de junho, aconteceu, em Belo Horizonte, o XII Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular, 
realizado anualmente pela Linha Direta e promovido pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino 
Superior Particular. Sob o tema “Educação superior: inovação e diversidade na construção de um Brasil plural”, o 
XII Congresso abordou aspectos que vão desde a variedade étnica e cultural nas instituições de educação superior 
até caminhos para um contexto mais inclusivo, passando por questões como a gamificação da graduação e o 
design thinking.

Cerca de 450 pessoas estiveram presentes no evento, entre elas as principais lideranças do setor da Educação 
Superior no Brasil, especialmente as oriundas da área particular, reitores, mantenedores, gestores, autoridades 
governamentais e políticas com responsabilidade na área de educação – renomados educadores e formuladores 
de políticas públicas para a educação no Brasil.

Entre os participantes do evento, representaram a UniCarioca o reitor Celso Niskier e o Pró-reitor acadêmico, 
Maximiliano Damas. Na ocasião, Celso Niskier atuou como coordenador da Conferência de Abertura, como 
coordenador e mediador da mesa-redonda sobre “Políticas públicas: sem diversidade não há inovação “e 
como relator da Carta de Belo Horizonte, documento que sintetiza todo o trabalho desenvolvido nos três dias 
de Congresso; Maximiliano Damas atuou como palestrante no workshop cujo tema era “Marketing digital: 
trabalhando a diversidade estudantil”.

Participação do Reitor e 
do Pró-Reitor Acadêmico 
no XII Congresso Brasileiro 
de Educação Superior 
Particular – CBESP
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No dia 17 de junho foi realizado, em Volta Redonda, o I Encontro 
Regional do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos 
de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro (Semerj). Estiveram 
presentes mantenedores, reitores, pró-reitores, diretores, coordenadores 
e professores de diversas instituições para debater a “Transformação 
digital nas instituições de Ensino Superior: a área acadêmica”. Na ocasião, 
o pró-reitor Max Damas representou a UniCarioca, palestrando sobre “A 
aprendizagem e a formação em transformação”. 

Participação do Pró-Reitor no 
I Encontro Regional do 
Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino 
Superior do Estado do 
Rio de Janeiro - SEMERJ
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No dia 17 de setembro, a UniCarioca participou da 10ª edição da Rio 
Info, cujo tema foi Cultura Digital. Trata-se do maior evento dedicado à 
tecnologia da informação no Rio de Janeiro e um dos principais do país. 

A participação da UniCarioca se deu através da realização do Seminário 
“UniCarioca: Inovações e Carreira, trazendo especialistas e docentes da 
IES para debater os seguintes temas: 

• Experiência disruptiva de educação corporativa

• IoT (Internet of Things) & Big Data: Inovações com novas oportunidades

• Design Thinking: Como definir seu objetivo de carreira através dessa 
metodologia

• Inovação como fator de competitividade para empresas

• Segurança cibernética para Infraestruturas críticas, como sobreviver em 
um mundo em guerra.

Participação da UniCarioca 
na Rio Info 2019
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Em 17 de setembro, o reitor da UniCarioca e membro efetivo na cadeira número 20 da Academia Brasileira de 
Educação (ABE), Celso NIskier, participou em Brasília, juntamente com outros membros da Academia, de uma 
reunião com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. O encontro teve como objetivo apresentar propostas da 
ABE para a melhoria da educação brasileira em todos os níveis. Segundo o reitor, foi aberto um diálogo e também 
uma intermediação da Academia no processo de desenvolvimento de projetos do interesse do setor educacional.  

Participação do Reitor na Reunião da 
Academia Brasileira de Educação - ABE 
com Ministro da Educação

Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, ocorreu o evento Summit Êxito, em São Paulo/SP, uma iniciativa do Instituto 
Êxito, organização que tem como objetivo incentivar e apoiar o empreendedorismo, a livre iniciativa e a 
ética nos negócios. O evento reuniu grandes nomes do empreendedorismo, inovação e criatividade para 
debates e atividades inovadoras. Na ocasião, o reitor da UniCarioca, Celso Niskier, palestrou sobre A visão 
multidimensional e holística da educação, com o tema “Educação Empreendedora no Reino de OZ”

Participação do Reitor no 
Summit Êxito
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Em outubro, o reitor Celso Niskier participou da 3ª Delegação ABMES 
Internacional – China Experience, com membros da Associação 
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), gestores, 
mantenedores e líderes educacionais do Brasil.  A delegação brasileira 
visitou importantes universidades da segunda maior economia do 
mundo, a China.

Como resultado desse intercâmbio, foram assinados memorandos 
de entendimento e ampliação de cooperação na educação com 
universidades chinesas, permitindo intercâmbios estudantis e 
acadêmicos entre elas e as instituições de ensino superior brasileiras. 
Além disso, a UniCarioca assinou um convênio de cooperação com a 
Beihang University de Pequim, que prevê a aplicação de realidade virtual 
em diversos cursos oferecidos pela IES.

Visita do Reitor a 
Instituições de Ensino 
Superior da China
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Em 18 de novembro, como resultado do networking realizado durante a 3ª Delegação ABMES Internacional 
- China Experience, que contou com a participação do reitor da UniCarioca, Celso Niskier, a UniCarioca recebeu 
um grupo de visitantes da Zhejiang University (ZJU), instituição localizada em Hangzhou, na China. Na ocasião, 
estiveram presentes LU Qiao, reitora da Escola de Pós-graduação, SHAN Juehui, vice-reitora da Escola de Ciência 
da Computação e 10 estudantes da ZJU. O grupo foi recebido pelo reitor da UniCarioca por alunos e professores do 
mestrado e por alunos bolsistas de iniciação cientifica.  

Durante a visita foi debatida a possibilidade da criação de um convênio entre as duas instituições, com a finalidade 
de promover a mobilidade estudantil, especialmente para alunos de mestrado e doutorado.

Visita de Universidade Chinesa à UniCarioca

Ao longo do ano de 2019, o Instituto Latino-Americano de Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento 
Sustentável – Instituto Êxito realizou, em São Paulo, sete edições do Seminário “Facing the Giants”, trazendo a 
cada edição um empreendedor de destaque para debater e tirar dúvidas sobre empreendedorismo. Na edição 
de 5 de dezembro, o reitor da UniCarioca, Celso Niskier, palestrou sobre o tema “Empreendedorismo também 
se aprende na escola.”

Participação do Reitor no 
Seminário Facing The Giants
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O Curso de Gestão de Recursos Humanos da UniCarioca foi finalista, 
pelo segundo ano consecutivo, do Prêmio Ser Humano, promovido pela 
Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH – RJ. Em 2019, 
conquistamos o primeiro lugar na modalidade trabalhos acadêmicos, 
através do trabalho de conclusão de curso “A Marca Empregadora 
aliada à aquisição de talentos”, desenvolvido pelo aluno Pedro Medeiros, 
orientado pela professora Gabrielle Fernandes.

O prêmio Ser Humano ABRH-RJ tem como objetivo reconhecer e 
destacar iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da gestão 
de pessoas no estado do Rio de Janeiro. A cerimônia de premiação 
ocorreu no dia 19 de novembro no Copacabana Palace. Como resultado 
da premiação, Pedro Medeiros e a professora Gabrielle Fernandes 
participarão de um talk-show no próximo RH Rio - 2020 – Congresso 
de Gestão de Pessoas, a ser realizado em maio de 2020. Na ocasião, o 
público terá a oportunidade de conhecer melhor o trabalho acadêmico 
realizado pelo nosso aluno. Além disso, o trabalho premiado será 
publicado no livro com artigos sobre os cases de todos os vencedores 
do prêmio Ser Humano, em todas as modalidades.

Prêmio Ser Humano 
da ABRH-RJ
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ATLÉTICA
UNICARIOCA
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Organização Estudantil criada por alunos de diversos 
cursos com o objetivo de promover a integração 
de todo o corpo discente da UniCarioca através do 
esporte e de eventos. 

Atlética UniCarioca

• Futsal 

• Handebol

• Vôlei

• Basquete

• Tênis de Mesa

• Judô

Modalidades Esportivas*

*Todas as modalidades são masculinas e femininas, 

exceto futebol de campo.

• Futebol de Campo

• Jiu-Jitsu

• Judô

• Natação

• Cheerleading

• eSports
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• 300 participantes

• 190 atletas

• 16 diretores

• Participação em 5 eventos esportivos (Jogos Universitários de Comunicação Social – JUCS; 

Torneio Universitário do Sul Fluminense – TUSF; Liga Universitária Carioca – LUCA; 

Taça Universitária Carioca – TUC e AthletiCup)

Dados do Projeto

• Campeão em Jiu Jitsu Feminino nos Jogos Universitários de Comunicação Social – JUCS

• Campeão em Futsal Masculino na Taça Universitária Carioca – TUC

• Campeão em Futsal Masculino na Superliga Futsal

• Campeão em Futsal Masculino no Torneio Universitário do Sul Fluminense – TUSF

• Campeão em Basquete Masculino na Athleticup

• Campeão em Basquete Masculino na Liga Universitária Carioca – LUCA 

• Campeão em Basquete Masculino no Torneio Universitário do Sul Fluminense – TUSF

• Campeão em Vôlei Masculino na Athleticup

Premiações

•  Tricampeonato de Jiu Jitsu Feminino nos Jogos Universitários de Comunicação Social – JUCS

•  Nono título universitário de Futsal Masculino

•  Três títulos de Basquete Masculino em 2019

•  Primeiro grande título de Vôlei Masculino - AthletiCup

•  Unichapados, a maior torcida universitária do Twitter no Brasil

Destaques em competições
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PRODUÇÃO 
DE CONTEÚDO
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Produzido pela AGECOM, com o apoio do NUCOM, o Novo Tempo 
Carioca (NTC) tem o objetivo de manter informados alunos, professores 
e funcionários da UniCarioca a respeito de fatos internos de interesse 
comum, além de ser mais um espaço para aprendizado prático destinado 
aos alunos.

Jornal Novo Tempo Carioca

• Distribuição feita nas unidades

• 4 edições (54, 55, 56 e 57)

• 12 páginas

• Tiragem: 5.000 exemplares

• 30 professores envolvidos

• Participação média de 24 alunos por edição 

• Cursos envolvidos: Jornalismo, Publicidade e Design

Dados do Jornal
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O projeto é um instrumento de aprendizado prático do conteúdo 
aprendido em sala de aula, que permite ao aluno desenvolver habilidades 
e competências necessárias para ser um profissional de comunicação, 
através da produção de comerciais, programas acadêmicos, institucionais 
e de entretenimento.

Programas do Nucom

• 459.100 views no canal do Youtube

• 8.760 inscritos no canal do Youtube

• 82.465 views no Facebook

• 541.565 views (total)

• 68 vídeos inseridos no Facebook

• 118 vídeos inseridos no canal do Youtube

• 5 programas desenvolvidos pelo Nucom do Rio Comprido: Fui ver de Graça; Em Pauta; 

Próxima Parada; Universo UniCarioca e Vídeo Minuto

• 3 programas desenvolvidos pelo Nucom do Méier: Marca Página; Conexão UniCarioca e 

Erro 404

• 9 programas especiais: cobertura das colações 2018.2 e 2019.1; cobertura da Bienal do 

Livro; cobertura da Feira de Carreiras – UniCarreira; informativo sobre como funciona o curso 

de graduação da UniCarioca; informativo sobre o Novo Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

especial dia da educação; especial curso de Direito; especial metodologia ativa e especial 

pós-graduação da UniCarioca. 

• Programas de destaque na Unidade Rio Comprido: Universo UniCarioca e Próxima Parada 

• Programas de destaque na Unidade Méier:  Marca Página e Conexão UniCarioca

Dados do Núcleo



UniCarioca | Relatório Social 2019 UniCarioca | Relatório Social 2019160 161

A UniCarioca possui um estúdio exclusivo para a produção de conteúdo audiovisual 
de EaD, um espaço moderno que utiliza tecnologia de ponta para a gravação 
de videoaulas, com lightboard, tornando os vídeos mais dinâmicos e atrativos, 
propiciando, então, uma melhor experiência de aprendizado. 

Conteúdo Audiovisual 
para alunos de Graduação 
a Distância

Vídeos de Revisão para AV1
• 91 vídeos 

• 30 minutos/vídeo

• Total de 2.730 minutos de conteúdo

Total Geral
• 180 vídeos 

• 5.400 minutos de conteúdo

• 41 professores envolvidos

Vídeos de Revisão para AV2 
• 89 vídeos 

• 30 minutos/vídeo

• Total de 2.670 minutos de conteúdo

Dados do Projeto
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UNICARIOCA 
NA MÍDIA
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Reportagem sobre bolsas de 
desconto para as notas de ENEM. 
Publicada no Jornal Extra.

Matéria com Dicas para a 
efetivação do estagiário. 
Publicada no portal do 
Jornal O Dia. 

Reportagem sobre Transporte 
Público realizada a partir do 
resultado de Pesquisa do Núcleo 
de Pesquisas da UniCarioca. 
Publicada no portal do 
Jornal Metro. 

Janeiro Fevereiro Março

Nota sobre o serviço gratuito de 
consultoria para declaração de 
Imposto de Renda. Publicada no 
portal Sou Méier.

Reportagem sobre o uso do 
Instagram como ferramenta de 
aprendizado. Publicada no
Jornal O Dia.

Reportagem sobre a educação 
como agente transformador da 
vida da Veronice Diniz ex-aluna 
do curso de Pedagogia e aluna 
do curso de pós-graduação 
em Psicopedagogia Clínica e 
Institucional. Publica no
Portal R7 de notícias. 

Abril Maio Junho

Ao longo de 2019, a UniCarioca apareceu de maneira direta ou 

indireta em reportagens de diversos veículos impressos e on-line.UniCarioca na Mídia
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Ao longo de 2019, a UniCarioca apareceu de maneira direta ou 

indireta em reportagens de diversos veículos impressos e on-line.UniCarioca na Mídia

Reportagem sobre As 
preferências do carioca para lazer, 
realizada a partir do resultado de 
Pesquisa do Núcleo de Pesquisas 
da UniCarioca. Publicada no 
portal da Band News. 

Nota sobre a Feira de Carreiras da 
UniCarioca, UniCarreira. Publicada 
no Jornal O Dia. 

Nota sobre a participação da 
UniCarioca na 10ª edição da Rio 
Info, com o Seminário UniCarioca: 
Inovações e Carreira. Publicada no 
Jornal de Empregos & Estágios.

Julho Agosto Setembro

Reportagem sobre o 
Desempenho das Instituições de 
Ensino Superior no Enade, com 
entrevista do reitor Celso Niskier. 
Publica no Jornal O Globo.

Nota sobre a 39ª edição do 
Prêmio Ser Humano, com 
destaque para a premiação do 
aluno Pedro Henrique Santos 
Medeiros, vencedor na categoria 
Trabalhos Acadêmicos pela 
UniCarioca. Publicada na Coluna 
Gestão de Pessoas do Caderno 
Boa Chance, do Jornal O Globo.

Nota sobre o Vestibular 2020.1 
para os cursos EaD. Publicada no 
Emprego & Estágios do Jornal O Dia.

Outubro Novembro Dezembro
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Acervo Institucional

Acervo Atlética UniCarioca

Acervo ABMES

Acervo CBESP

Acervo Instituto Êxito

EQUIPE UNICARIOCA

Reitor | Celso Niskier

Pró-reitor de Operações | Antonio Alberto Bittencourt

Pró-reitor Acadêmico | Maximiliano Damas

Gerente de Rede | Barbara Avellar

Gerente Administrativo | Diogo Souza

Gerente de Contabilidade | Francisco Pimentel

Gerente Financeiro | Rubem Cunha

Gerente Jurídico | Leonardo Mira

Gerente de Marketing | Danielle Neiva

Gerente de Planejamento | George Felippe

 

COORDENADORES DE UNIDADE

Méier | Thiago Oliveira

Rio Comprido | Ivan Martins

COORDENADORES ACADÊMICOS

Assuntos Institucionais | Gisele Amaral

Bibliotecas | Rachel Louredo

Coordenação Geral de Aprendizagem | Lana Silva

Coordenadora NEAD | Viviana Gondim de Carvalho

Coordenadora Polo EAD | Ana Paula Machado

Pós-Graduação e Extensão | Neury Cardoso

COORDENADORES DO MESTRADO

Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação 

Professores Antônio Carlos de Abreu Mól e Ana Paula Legey de Siqueira

COORDENADORES DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Administração | Gestão Financeira | Logística | Marketing | Processos Gerenciais 

Professores Ricardo Ferreira, Ana Cristina Lott e Ayala Braga

Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Ciência da Computação | 

Redes de Computadores | Prof. André Sobral

Engenharia de Computação | Engenharia Elétrica | Prof. Neury Cardoso

Ciências Contábeis | Prof. Sérgio Vidal

Design | Professores Antônio José Chaves e Jean Pierre Hashimoto

Direito | Professores Gustavo Sampaio Telles Ferreira, 

Luiz Antonio Alves Gomes e Lilian Cazorla

Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Prof. Wilson Silva

Gestão de Recursos Humanos | Prof. Ricardo Luz

Jornalismo | Prof. Antônio José Chaves

Pedagogia | Profa. Sandra Sierra

Publicidade e Propaganda | Prof. Jean Pierre Hashimoto

COORDENADORES DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO E MBA

Controladoria e Tributos | Prof. Sérgio Vidal

Gerência de Projetos | Prof. Almir Fernandes

Gestão em Recursos Humanos | Prof. Ricardo Luz

MBA em Logística e Operações | Profa. Waléria Medeiros

MBA em Marketing | Prof. Raphael Torres

Mídias Sociais | Prof. Antônio José Chaves

Projeto e Gerência de Redes de Computadores | Segurança Cibernética

Prof. André Sobral

Psicopedagogia Clínica e Institucional | Prof. Marcos Antonio Silva
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