
As duas irmãs que salvaram uma faculdade mergulhada em dívidas 
Paula Autran  
 
Herdeiras tiram do vermelho instituição de ensino tradicional da Zona Norte 
 
 

 
Sem brincadeira. As irmãs Ana Carolina e Karina, respectivamente: responsabilidade inesperada após morte do pai  

Fabio Seixo 
  
Aos 19 anos, Karina Lisboa fazia duas faculdades. Na verdade, cursava uma (estava no oitavo 
período de engenharia na PUC), e com a irmã Ana Carolina, então com 17 anos e ainda no 
colégio, fazia a outra. Netas de Celso Lisboa — que dá nome ao Centro Universitário que 
funciona há 42 anos no Engenho Novo —, elas se viram, de um dia para o outro de 2002, com 
a responsabilidade de assumir a instituição que herdaram, diante da morte do pai, filho único, 
e do agravamento da doença do avô, que sofria de mal de Alzheimer. Longe de ser uma 
galinha dos ovos de ouro, o legado estava mais para elefante branco. E as meninas da Zona 
Sul, ex-alunas do Sion e do Santo Inácio, viram-se às voltas com dívidas e problemas de gente 
grande. Entre erros e acertos, elas trabalharam para transformar a Celso Lisboa em referência 
em ensino de saúde e bem-estar na região, e conseguiram aumentar o número de alunos de 
1.200 para 5.000. No que depender delas, esta faculdade não tem data para terminar: 
segundo dados do Censo do Ensino Superior, o UCL é o centro universitário que mais cresce na 
Zona Norte. 
 
— Quando fiz 16 anos, não sabia muito o que queria. Mas não pensava em vir para cá. Até 
porque, meu pai era o sucessor natural, embora ele fosse um bon vivant, e meu avô não 
tivesse montado um plano sucessório — relembra Karina, hoje aos 30 anos, diretora de 
relacionamento da faculdade e autora de uma monografia sobre o problema das empresas 
familiares, cujos donos não pensam no dia de amanhã. — Naquele ano, minha avó me chamou 
para conversar e disse: "a coisa lá não está boa, e queria que você assumisse o cargo que 
vagou de assistente de reitor, para olhar as coisas para mim". Eu ia começar a faculdade de 
Administração à noite, tinha muita gratidão pelos meus avós e topei. Três anos depois, quando 
meu pai morreu, ela me chamou de novo e disse "Karina, queria que você assumisse". Na 
hora, eu não sabia o que falar. Aceitei. 
 
E assim, a menina que queria ser diplomata virou presidente de uma faculdade, com a 
responsabilidade de manter de pé o sonho do avô. Com Ana Carolina, que atualmente é 
reitora, não foi muito diferente: 
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— Enquanto a Karina ficou na reitoria, minha avó pediu que eu passasse por todos os setores. 
Então, fui uma espécie de trainee. Estava no colégio ainda, com 17 anos. Como o passar do 
tempo, dei aulas, fui coordenadora de Biologia, cuidei dos laboratórios, implementei políticas 
ambientais. E, principalmente, fiquei atrás do balcão, ouvindo o que os alunos queriam. Hoje 
brinco que sou diretora de assuntos aleatórios, pois sempre tem alguma coisa para resolver. 
 
O processo foi difícil, pois as duas não tinham de vida nem a metade dos que trabalhavam lá 
acumulavam de experiência. Como mandar embora pessoas que as viram crescer, mas que 
criaram feudos e viviam em guerra para puxar o tapete umas das outras? 
 
— Teve quem falasse (e gravaram para a gente, nós ouvimos): "essas garotas estão brincando 
de Barbie. Não vou ouvir nada do que elas estão falando". Tinha outro que falava (e também 
foi gravado) que nós estávamos escondendo o dinheiro do meu avô, que costumava dar 
envelopinhos aos funcionários no Natal. Ninguém conseguiu entender que o dinheiro foi 
embora mesmo — conta Karina. — Nosso caso é típico de avô rico, filho nobre e neto pobre. 
Eu andava de Concorde quando tinha 15 anos, e de repente me vi tendo que pagar as contas 
da casa. Mas foi bom para dar valor às coisas e até para entender o nosso aluno, que vem aqui 
com dificuldades. 
 
As duas tentaram encontrar soluções focando nos alunos que tinham, das classes C e D, com 
mais de 25 anos (60% deles), sem tempo a perder. A palavra chave foi empregabilidade. E o 
caminho foi abrir cursos na área de saúde, como fisioterapia e educação física, hoje 
responsáveis por 70% dos 4.183 matriculados, em 14 cursos de graduação e 24 de pós-
graduação. Entre eles, há desde os que conquistaram nota 4 no Enade (como psicologia, 
tecnólogo de RH e administração) até os que não passaram de 2 (como ciências contábeis). 
 
Em 2010, Karina e Ana Carolina decidiram que era a hora de procurar ajuda para continuar. E 
contrataram a empresa Comatrix para gerir o centro universitário. Mas elas continuam lá. 
 
— Temos muitas ideias. Só não conseguíamos implementar a maioria porque mal dava para 
respirar. Era só apagar incêndio! Hoje estamos no azul, e conseguimos liquidar 50% dos 
passivos — conta Karina. — Não estamos em crise. Temos grandes sonhos, mas sonhos 
possíveis. 
 
— Já podemos sorrir. Descer do salto foi fundamental para sobreviver. Estamos todo dia aqui. 
Não temos sala, porta, nada. Conversamos com funcionários, alunos, professores... — 
completa Ana Carolina. 
 
Aluna do 8º período de enfermagem e moradora do Engenho Novo, Yasmin Parente, de 22 
anos, não a deixa mentir: 
 
— Participo bastante da vida da faculdade. Sou monitora de disciplina e participo de comissões 
que ajudam a tomar decisões aqui. A direção é muito accessível. Gosto bastante daqui. 
 
Trabalhando com as duas irmãs há um ano, o diretor executivo interino da Celso Lisboa, 
Alexandre Mathias, da Comatrix, também está satisfeito: 
 
— Eu já as conhecia do mercado, pois vinha da ESPM e da Unigranrio, e tinha carinho e 
admiração pela história delas. Cheguei aqui há um ano, e hoje, com os salários em dia, 
estamos entrando na terceira fase da reestruturação, a acadêmica. Trabalhamos para ser o 
melhor centro educacional da Zona Norte. Queremos surfar nesta onda de gentrificação que 
está mudando a região foi fundamental para sobreviver — diz. 
 
Fonte: O Globo. [Portal]. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/as-duas-
irmas-que-salvaram-uma-faculdade-mergulhada-em-dividas-10866251>. Acesso em: 
25 nov. 2013. 
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