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Saiba por que a
Unifor foi escolhida,
pelo sétimo ano
consecutivo, a
melhor universidade
do Norte e Nordeste
pelo ranking do jornal
Folha de S. Paulo

Professores
renomados e
atendimento real à
população consolidam
o curso de Direito
da Unifor entre os 15
melhores do Brasil

A Unifor tem convênios com
mais de 2.900 empresas e
instituições com o objetivo de
facilitar a inserção do aluno em
estágios e mercado de trabalho

OS MELHORES
CURSOS FAZEM
A MELHOR
UNIVERSIDADE
a
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Unifor se consolidou como a
melhor universidade particular
das regiões Norte e Nordeste,
segundo o Ranking Universitário
do conceituado jornal Folha de S. Paulo, uma
das principais referências em avaliação do
ensino superior do País.
Afinal, já são sete anos consecutivos em
primeiro lugar. Desde que a pesquisa
foi instituída, em 2012. Para chegar ao
resultado final, o RUF escaneia cerca de 196
universidades brasileiras, públicas e privadas,
levando em consideração cinco indicadores:
pesquisa, internacionalização, inovação,
ensino e mercado.
Dos 21 cursos da Unifor que ficaram em 1º
lugar no Ceará, 17 ocupam a primeira colocação
também no Norte e Nordeste.
Esse desempenho espetacular é resultado de
muito trabalho e investimentos contínuos em
docentes com grau de mestre e doutor e em
infraestrutura de ponta.
Nesta edição especial, abrimos as páginas do
Unifor Notícias para mostrar porque os nossos
cursos chegaram ao topo do RUF.
Não temos porque nos acomodar. E nem
vamos. Na Unifor, o aperfeiçoamento é
permanente. A busca pela qualidade de
ensino, pesquisa e extensão nos move sempre
para frente. E para o alto.
Boa leitura.
PS: Acesse o site www.unifor.br e obtenha
mais informações sobre todos os cursos da
Universidade de Fortaleza
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ENGENHARIAS

Os cursos de
Engenharia da Unifor
estão no topo do RUF
2018, em diversas
regiões do Brasil.
Conheça os motivos
que levaram a esse
desempenho

15

INTERNACIONALIZAÇÃO

A Unifor é a terceira
universidade particular
do Nordeste que
mais se destaca no
quesito publicação de
artigos internacionais,
segundo o RUF
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EDUCAÇÃO FÍSICA

O curso de Educação
Física da Unifor é
o melhor entre as
universidades privadas
do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste
ANA QUEZADO
Diretora de Comunicação e Marketing

ranking universitário folha

A UNIFOR EM NÚMEROS
Auditórios, salas de vídeo, biblioteca,
centro de convivência, núcleo de
atenção médica, clínica odontológica,
parque desportivo, teatro, espaço
cultural, escritório para a prática jurídica,
empresas juniores, TV universitária,
escola de ensino infantil e fundamental
e diversos outros núcleos de prática
acadêmica e pesquisa.

720.000M2

É A ÁREA DO CAMPUS

Por que somos a melhor
Universidade de Fortaleza (Unifor) foi
eleita, em 2018, a melhor instituição privada do Norte e Nordeste no Ranking
Universitário Folha – RUF, pelo sétimo
ano consecutivo.
O bom resultado reflete o padrão de qualidade
em Ensino, Pesquisa e Extensão, com centenas de
projetos de pesquisa no domínio científico, tecnológico, artístico e cultural.
Outra medida que contribui diretamente para o
desempenho é seu corpo docente, bem como o crescimento dos programas de pós-graduação.
O RUF, publicado desde 2012, considera parâmetros como qualidade do ensino, referência no
mercado, inovação, aspectos associados à produção
científica na pesquisa e à internacionalização.
A Unifor está em primeiro lugar entre as instituições privadas nas regiões Norte e Nordeste e 18ª do
Brasil, quando avaliada na categoria “mercado”, indicador baseado em entrevistas com profissionais de
RH sobre as instituições nas áreas em que contratam.
Também é a melhor do Norte e Nordeste no quesito
“ensino”, que leva em conta a avaliação do Ministério da Educação (MEC), número de professores com
mestrado e doutorado e nota do Enade. E está em
segundo no item inovação, que considera o número
de pedidos de patentes da universidade no Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).
A Unifor mantém o segundo lugar na avaliação
de “pesquisas”, que leva em conta aspectos como
número de bolsistas CNPq, de teses e de publicações
em revistas nacionais. Quando avaliada sob o critério
“internacionalização”, teve desempenho melhor que
o RUF de 2017: subiu de quarto para terceiro lugar, no
Norte e Nordeste. U

a

“Aqui, temos um currículo que prepara
para atender ao mercado e garante uma
visão de futuro e antecipa tendências.
O ensino não se restringe à sala de aula”
Henrique Sá
Vice-Reitor de Graduação
“A capacitação contempla várias áreas
do conhecimento e envolve professores
brasileiros e estrangeiros, com experiência
de mercado, networking e vivência com
problemas reais, aumentando o nível de
capacitação”.

300

SALAS DE AULAS

230

LABORATÓRIOS
ESPECIALIZADOS

1.300

PROFESSORES

85%

DOS PROFESSORES
TÊM MESTRADO OU
DOUTORADO

90.000

PROFISSIONAIS GRADUADOS
EM 45 ANOS

Lilia Sales
Vice-Reitora de Pós-Graduação
NÚMEROS RUF 2018

196

UNIVERSIDADES PESQUISADAS
EM TODO O BRASIL
UNIFOR NO NORTE/NORDESTE

21

CURSOS DA UNIFOR EM
1° LUGAR NO CEARÁ
1º LUGAR
• Ensino
• Mercado
Fonte: RUF 2018

2º LUGAR
• Inovação
• Pesquisa
• Internacionalização

12ª

MELHOR UNIVERSIDADE
PARTICULAR DO BRASIL

centro de ciências Jurídicas

Direito

O curso da Unifor alia teoria e prática
por meio da prestação de serviços
à comunidade
riado em 1976, o curso de Direito da
Unifor é reconhecido pela sua excelência. Foi avaliado com a nota máxima
pelo Ministério da Educação, principal
indicador de qualidade do Ensino Superior, e, recentemente, conquistou o primeiro lugar entre todos
os cursos de universidades particulares das regiões
Norte, Nordeste e Centro Oeste no Ranking Universitário Folha (RUF). Além disso, está entre os quinze
melhores cursos de Direito do Brasil, considerando
as instituições privadas.
Integrar teoria e aprimoramento técnico é uma
das premissas do curso. O aluno tem a possibilidade
de atuar na prática auxiliando a população por meio

C
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do Escritório de Prática Jurídica (EPJ). Assim, os estudantes (com orientação e supervisão dos professores)
realizam atendimento jurídico comunitário, consolidando os conhecimentos jurídicos apreendidos e
desenvolvendo habilidades necessárias em consonância com as exigências do mercado de trabalho
De acordo com Katherine Mihaulliuc, diretora
do Centro de Ciências Jurídicas, o escritório conta
com estrutura completa de atendimento multidisciplinar. “Os alunos, por meio de convênio com a
Defensoria Pública, fazem esse atendimento real
à população, sempre com o auxílio do professor,
o que permite aliar a teoria à prática de maneira
muito assertiva”, destaca. Também é feito atendimento para a família ou indivíduo recebido no EPJ,
seja pela necessidade de atendimento de natureza
psicológica ou de assistência social. O escritório tem
estrutura e parceria com os outros cursos da Unifor
para fazer esse acompanhamento paralelo. Além do
atendimento realizado na Unifor, os integrantes do
escritório acompanham as atividades sociais do projeto Ação Verdes Mares, que leva diversos serviços e
atendimentos às comunidades carentes.

Por que escolhi
a melhor?
Karla Soraya da Costa Felipe, tem
20 anos, cursa o sétimo semestre
de Direito e recomenda a Unifor
pela estrutura, excelência no ensino
e diálogo com os três pilares da
Universidade: Ensino, Pesquisa e
Extensão. Além das aulas, há contato
direto com a sociedade, de forma que o
aluno veja o Direito na prática.
“Desde o ensino médio, sempre ouvi
muitas coisas boas a respeito da
Unifor, em especial, à qualidade de
ensino e dos professores e também
por, desde à sua criação, ser uma
Universidade. É a melhor do Norte
e Nordeste, preza pela qualidade de
ensino, pesquisa e extensão, procura
de todas as formas proporcionar
o melhor para o desenvolvimento
do aluno, de forma a criar sonhos
e possibilidades para quem quer
aprender e crescer. Não me imagino
em outro lugar a não ser na Unifor”.
A aluna destaca ainda o acervo cultural
do campus e o convívio com a natureza,
dando prazer em estar na Unifor.

COMO FUNCIONA O EPJ
Equipe multidisciplinar com
psicólogos, assistentes sociais
e analistas jurídicos. Parceiros:
Justiça Federal, Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, Defensoria
Pública do Estado do Ceará e
Procon Assembleia
NÚMEROS
Quase 9 MIL atendimentos
por ano U
Com supervisão de professores, alunos consolidam conhecimento por meio de atendimento jurídico comunitário

CENTRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO E GESTÃO

JornalismO
a

excelência do curso de Jornalismo da Unifor é conferida pelo Ranking Universitário
Folha (RUF) que, em 2018, conquista o 1º
lugar entre todas as universidades particulares das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. Além
de liderar esse ranking, o curso ganhou quatro estrelas
no Guia do Estudante 2017, cujo índice máximo é cinco.
Esse reconhecimento é resultado da qualidade
do corpo docente aliada à maior estrutura de laboratórios da região, formada por redação multimeios,
estúdios de rádio, fotografia e ilhas de edição. O
curso dispõe de lousas digitais em todas as salas
de aula, além de dezoito laboratórios com com-

O melhor entre universidades
privadas do Norte, Nordeste
e Centro Oeste

putadores individualizados para práticas
pedagógicas e de mercado.
“Nós estamos à frente de um curso que
nacionalmente está entregando o perfil de
um profissional de vanguarda, que é mais do
que exige o mercado atualmente. Esse profissional tanto é poliglota digital, que pode
trabalhar em qualquer redação e em qualquer tipo de plataforma, como é profissional
que sai da universidade com competência
muito grande para a pesquisa jornalística,
o que é pouco explorado no Brasil”, destaca
Wagner Borges, coordenador do curso.

Publicidade
Segue a excelência dos cursos da Unifor
como o 1º do Norte, Nordeste e CentroOeste

o

curso de Publicidade e Propaganda segue a qualidade já conhecida dos cursos
da Unifor, conquistando a primeira colocação entre as universidades privadas
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de
acordo com o RUF 2018. Obteve ainda a classificação quatro estrelas no Guia do Estudante, cujo
índice máximo é cinco.
Segundo a coordenadora Alessandra Oliveira, o
curso tem se inovado ao longo dos anos. “São 20 anos
de existência sempre desenvolvendo estratégias de
inovação. Nós temos a preocupação de que os alunos
possam produzir materiais reais e ter contato direto
com os clientes, além de atuar em diversas áreas como
eventos, TV, rádio e mídias interativas. Em 2015/2016,
tivemos a reformulação da grade, trazendo o eixo de
inovação em empreendedorismo dos nossos alunos,
percebendo o mercado e se antecipando a ele. Temos
ainda investimento em pesquisa, iniciação científica e
participação de eventos com premiações importantes
para os nossos alunos”, comenta. U

NÚMEROS E DESTAQUES

Alunos de jornalismo e publicidade têm à disposição a estrutura do Núcleo Integrado de Comunicação (NIC)

CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
c

riado há mais de 35 anos, o curso tem
acompanhado as transformações econômicas e sociais e oferecido ao aluno
excelente formação. O corpo docente é
100% formado por mestres e doutores, com experiências acadêmica e mercadológica.
Os alunos prestam consultorias para a população,
além de participarem de treinamentos, estágios e capacitações dentro dos próprios órgãos fiscalizadores,
tendo contato com a prática e a realidade do mercado,
alavancando assim os conhecimentos.

Primeiro lugar no Norte,
Nordeste e Centro-Oeste:
formação alinhada às normas
internacionais

Wellington Lima, coordenador do curso,
afirma que a capacitação está totalmente alinhada aos padrões e normas internacionais
da área. “A contabilidade hoje é a linguagem
global dos negócios e isso torna o curso
extremamente atrativo para a formação de
gestores e empreendedores. Aliado também
ao aspecto da internacionalização, existe forte componente de evolução tecnológica no
curso, o que contribui para formação sólida e
alinhada ao mercado de trabalho”, comenta.

O Núcleo Integrado de Comunicação
(NIC) conta com as células de agência,
fotografia, eventos, rádio e WebTV , onde
o aluno desenvolve trabalhos, sob orientação dos professores, para clientes reais,
gerando forte impacto social na região.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

26 ilhas de edição de vídeo
Quatorze laboratórios de informática
Dois estúdios completos de TV
Quatro estúdios de rádio
Dois estúdios de fotografia
81 computadores
Um ateliê de prototipagem
No RUF, foi avaliado como melhor
curso de Publicidade das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, entre
as privadas
Em 2017, o curso conquistou seis
prêmios nacionais no maior congresso
de comunicação da América Latina
Conquistou oito prêmios no Intercom
Regional
Dois prêmios regionais no Prêmio
Aboio de Comunicação
Quatro estrelas no guia da Editora Abril
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Economia

Investe em pesquisa e
internacionalização e se destaca
no Norte e Nordeste

o

curso de Ciências Econômicas foi um dos
primeiros implementados pela Unifor,
tendo sido apontado pelo RUF 2018 como
o segundo melhor entre as universidades
particulares do Norte e Nordeste.
Por meio do Núcleo de Práticas Econômicas, é
possível vivenciar os conhecimentos ensinados em
sala de aula nas áreas de Desenvolvimento Regional, Conjuntura Econômica, Finanças e Mercado de
Capitais e Economia Aplicada. O Núcleo mantém
parcerias com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e
a Ordem dos Advogados do Brasil-CE, dentre outras
instituições.
Para o coordenador Francisco Alberto Oliveira,
entre os diferenciais do curso está o fato de ser voltado
para o mercado de trabalho e para a área financeira
e de gestão. “O nosso quadro docente, além de ter
excelente formação acadêmica com mestres e doutores, possui também ampla atuação no mercado de
trabalho”, destaca. Além das disciplinas bilíngues e
a dupla titulação estrangeira, o aluno pode se formar
em Economia pela Unifor e em gestão internacional
pela Universidade da Alemanha. O curso é focado
em finanças, mas o aluno pode se aprofundar no
tema fazendo cadeiras optativas que vão permitir
que ele receba da Unifor o título de aprofundamento
na área de finanças. Possuímos também o Núcleo de
Pesquisas Econômicas e somos um dos poucos aqui
no Brasil que oferecem isso.

Administração

Dupla titulação estrangeira, programas de monitorias e disciplinas
em inglês são alguns de seus principais diferenciais

o

curso de Administração da Unifor é o
segundo mais bem avaliado entre as universidades privadas do Norte, Nordeste e
Centro Oeste, de acordo com o RUF 2018.
Um dos diferenciais da graduação é a oferta de
disciplinas em língua inglesa em cursos da área administrativa, o que possibilita conhecer melhor o
conteúdo na área de negócios e conviver com alunos estrangeiros, em intercâmbio. Ao final do curso,
é possível obter ainda a dupla titulação estrangeira
(Double Degree Programme) graças à parceria entre
a Unifor e a Universidade Negocia de Paris (França) e
a Universidade Berlin School of Economicsand Law
(BSEL - Alemanha).
Para a coordenadora Danielle Coimbra, a classificação é resultado de trabalho intenso em repensar a

formação dos administradores em um mercado atualizado e com visão no futuro. “Dentro
do contexto de mudanças do mercado, desde
2016, estamos realizando mudanças no modelo de formação do curso. Mudanças estas
que garantem resultados positivos para os
alunos. É um trabalho que tem sido orientado
para o desenvolvimento de competências e
não mais apenas para o fortalecimento de
uma visão conteudista, o que está muito
ancorado nas necessidades do mercado. A
gente tem focado muito na aproximação do
mercado, de empresas, desenvolvimento de
projetos e o uso de metodologias em sala de
aula, que colocam o aluno como protagonista
do seu processo de aprendizagem”, comenta.

DIFERENCIAIS
•
•
•
•
•
•
•

Dupla titulação: você pode terminar o curso com um diploma da Unifor
e outro de uma universidade estrangeira
Disciplinas em inglês para uma formação global
Plataforma de carreira exclusiva
Trilhas de formação para áreas especializadas
Escritório de Gestão de Empreendedorismo para práticas da profissão
Programas de monitorias
Convênios para intercâmbio acadêmico com mais de 90 instituições no mundo

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Nutrição
Referência no Brasil, programa
educacional aborda a nutrição
de forma interdisciplinar

o

curso de Nutrição da Unifor é o mais
bem posicionado entre as universidades
privadas das regiões Norte, Nordeste e
Centro Oeste e o oitavo do Brasil no Ranking Universitário da Folha (RUF) considerando
todas as universidades particulares.
Criado em 2002, o curso tem como proposta formar profissionais capazes de exercer a profissão
nas três grandes áreas da Nutrição. Nele, o aluno
desenvolve a concepção da segurança alimentar e
nutricional e a atenção dietética nas diversas áreas.
A graduação é referência em excelência no processo
de ensino-aprendizagem.

Segundo a coordenadora Andreza
Penafort, outro destaque do curso é o programa Pronutra, referência no País. “Um
dos diferenciais dele é que inclui os alunos.
Outros programas similares pelos país incluem apenas profissionais formados. Aqui
na Unifor ele funciona como um programa
de extensão, que tem abordagem da nutrição mais ampliada, outro olhar para o
paciente, é um programa interdisciplinar.
Abrange os cursos de Nutrição e Psicologia
da Unifor, sempre supervisionado pelos
docentes e profissionais de cada uma das
áreas”, comenta.
Em 2018, o Pronutra
atendeu 1.300 pacientes
com transtornos
alimentares

Pronutra abrange os cursos de Nutrição e Psicologia

Farmácia
Graduação focada nos grandes polos
industriais e na gestão de serviços
farmacêuticos

o

curso de Farmácia da Unifor assume liderança no ranking nas regiões Norte e
Nordeste e está entre os dez melhores do
Brasil, considerando as universidades privadas, de acordo com o RUF 2018.
Segundo Caroline Morão, coordenadora do curso,
o foco no mercado de trabalho é constante para os
alunos. “Ele adquire competência para atuar com
cuidados em saúde por meio das consultas farmacêuticas, nas áreas focadas em tecnologia e informação,
como os grandes polos industriais, além da área de
gestão de serviços farmacêuticos, onde pode atuar
como empreendedor ou líder de equipe. Nosso currículo é bem prático, tendo 67% da nossa carga horária
prática. Desenvolvemos também atividades de pesquisa, nas quais muitos alunos participam de projetos
de iniciação científica”, destaca.

NÚMERO DESTAQUE
100% do quadro de docentes é composto
por mestres e doutores
QUADRO

Enfermagem
Um dos mais tradicionais e reconhecidos da Unifor, o curso de Enfermagem conquistou o primeiro
lugar entre as universidades particulares das regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sul do país,
alcançando ainda o sexto lugar no ranking geral das
privadas brasileiras, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF) de 2018.
Criado com a Unifor, o curso de Enfermagem
conta com estrutura curricular pautada na inclusão de metodologias educacionais inovadoras que
privilegiam a reflexão crítica, o desenvolvimento
de habilidades e atitudes necessárias ao exercício
da profissão. Para isso, o aluno é estimulado, desde
os primeiros semestres, nos campos de prática. “A
aquisição de habilidades psicomotoras é componente integrante do processo de ensino e aprendizagem

Líder em quatro regiões do Brasil,
curso usa metodologias inovadoras
desde o primeiro semestre
dos alunos de Enfermagem. Essas habilidades compreendem desde as mais simples
atividades até as mais complexas, as quais
envolvem grande quantidade de movimentos coordenados e de alta precisão”,
comenta Karol Araújo, coordenadora do
curso. O ensino e a aprendizagem de habilidades psicomotoras pelos estudantes
de graduação em Enfermagem são realizados em sala de aula, em campo clínico e
no laboratório de procedimentos, onde os
treinamentos prévios ao estágio no campo
clínico e situações simuladas contribuem
significativamente para a satisfação e segurança do estudante durante a sua formação
profissional. U

Na graduação em Farmácia, o aluno tem
à disposição mais de 35 laboratórios de
última geração onde são desenvolvidas
atividades práticas, de pesquisa e estágio
curricular. Entre eles, estão:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratório de Desenvolvimento
de Fármacos
Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Química
Laboratório de Fármacos
e Produtos Naturais
Laboratórios de Controle de Qualidade
Indústria Escola
Laboratório de Tecnologia de Alimentos
Horto de Plantas Medicinais
Farmácia Escola
Núcleo de Biologia Experimental
(Nubex)

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

medicina
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3º lugar no Brasil, curso dispõe de parque
tecnológico de última geração
e parcerias com órgãos públicos

O

curso de Medicina da Unifor possui nota
5, a nota máxima, em Conceito de Curso
(CC), que é a nota final de qualidade
dada pelo MEC aos cursos de graduação das instituições de ensino superior no Brasil.
Conquistou ainda em 2018 o terceiro lugar entre
todas as privadas do país no Ranking Universitário
Folha (RUF).
Desenvolvido de acordo com os principais documentos relativos à educação médica mundial,
o curso de Medicina da Unifor qualifica o aluno a
atingir os conhecimentos, habilidades e atitudes
que o médico do século 21 deve possuir. Dispõe
ainda de parque tecnológico de última geração com
simuladores avançados e UTI simulada e oportunidade de integração com outros dez cursos do
Centro de Ciências da Saúde (CCS).

O curso obedece ainda ao indicador de quantidade
de professor por aluno conforme o preconizado pelo
Sistema de Acreditação das Escolas Médicas (Saeme).
Na graduação, as aulas práticas são feitas com acompanhamento obrigatório do professor da instituição e
há intercâmbio com instituições internacionais para
o internato médico.
Para a coordenadora do curso, Silvia Melo, a Unifor prioriza o contato com o estudante, oferecendo
canais diretos de interação para um feedback com
foco na melhoria constante do curso para os alunos e corpo docente. “Nós temos alguns diferenciais
importantes. Entre eles destacamos a relação muito
próxima entre coordenação e alunos, bem como a
estrutura de laboratórios, os convênios e parcerias
com órgãos públicos como prefeituras municipais,
o Iprede e o Instituto do Câncer”, destaca.

Sob orientação de
professores, alunos
realizam serviços
odontológicos à
comunidade em
100 consultórios

OdontoLOGIA
Com mais de 21 anos de atuação, o curso conquistou posição de excelência no cenário nacional e se
consolidou como referência de qualidade no ensino
odontológico. No RUF 2018, a graduação está entre
as três melhores avaliadas do Norte e Nordeste.
O curso é destaque no desenvolvimento de pesquisas e na formação de profissionais capazes de
prevenir, diagnosticar, planejar e tratar as mais diversas situações que afetam a saúde bucal. O aluno

Psicologia
Serviços ofertados à população
contribuem para a formação
prática de alunos

O

curso de Psicologia da Unifor
conquistou, em 2018, o primeiro
lugar das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste e está entre os dez
melhores do Brasil, considerando as universidades privadas, conforme RUF (2018).
No curso, o aluno desenvolve as competências com estrutura que dá suporte à sua
formação profissional. Uma delas é o Serviço
de Práticas Psicológicas (SPP), criado em 2009
para atender às demandas de ensino, pesquisa
e prática do psicólogo em formação, que busca
aliar teoria à rotina profissional por meio de
estágio. Os serviços, disponíveis à população,
passam pelo diagnóstico psicológico nas áreas
clínica, organizacional e sistêmica.
De acordo com a coordenadora do curso,
Karla Carneiro, o aluno de Psicologia tem caminhada generalista durante sua temporada
na Unifor, de forma que saia um psicólogo
completo, pois teve contato com as diversas
áreas do curso. “Ele tem grande potencial de
empregabilidade, pois já sai tendo conhecimento prático e teórico na área clínica, de
psicologia escolar e demais áreas que ele
escolher para a sua trajetória enquanto profissional”, comenta.
Outro ponto importante é o contato com
a área de pesquisa que os alunos têm desde
cedo. “Celebramos 20 anos do nosso Programa de pós-graduação em Psicologia (PPG) e
o que temos é um curso que investe em grupos de estudo, monitorias, iniciação científica
e isso tudo é trabalhado desde cedo com o
aluno de graduação, para que ele também
seja produtor de conhecimento”, destaca a
coordenadora.

Ampla e moderna estrutura é
responsável pela posição de destaque
no cenário nacional
tem acesso a um currículo que integra ensino
e prática profissional, com estrutura física diferenciada composta de laboratórios, centro
de radiologia para exames, setor de triagem e
acolhimento com escovódromo, clínica multidisciplinar e clínica integrada, somando ao
todo cem consultórios, central de esterilização
automatizada e um laboratório de pesquisa de
última geração.

NÚMEROS SERVIÇO DE
PRÁTICAS PSICOLÓGICAS
(SPP)
•
•

60 professores
400 pessoas beneficiadas,
por semestre, com serviço de
psicodiagnóstico que abrange
todas as faixas etárias

Karol Mota: toda orientação ao aluno

Do estágio ao pleno emprego

a

Unifor acredita que seus alunos se tornarão
profissionais de mão cheia e para isso conta
com a Central de Carreiras. Para concorrer
a uma vaga de estágio, basta o aluno preencher o cadastro na Divisão de Estágios, Oportunidades
e Talentos ou na Plataforma Unifor Carreiras.

“Até agora já fiz quatro estágios,
dois deles pela plataforma online. A
universidade nunca deixou a desejar
e sempre que envio meu currículo as
empresas têm receptividade muito boa
exatamente por eu ser aluno da Unifor”.

2.900

André Furtado
Aluno de Comércio Exterior

empresas e instituições
conveniadas

8.000

alunos já realizaram
estágios
“O nosso foco é na carreira como
um todo. E na Central o aluno encontra
a mediação, capacitação, formação
e orientação para estar preparado para
o mercado de trabalho”.
Karol Mota
Coordenadora do Unifor Carreiras
Karol explica ainda que atitudes de liderança,
produção de currículo, orientações sobre imagem
pessoal são repassados para os alunos, que contam
com psicólogos que fazem orientação individual ou
em grupo para que ele possa montar a sua trajetória.
A plataforma Unifor Carreiras permite o relacionamento direto das empresas com candidatos, sejam
eles alunos ou ex-alunos. Nessa plataforma, o aluno
pode registrar toda a sua trajetória, ter acesso às vagas
das empresas e enviar os currículos.

O QUE É O UNIFOR
CARREIRAS?
•
•
•

•
Já Ciro Benevides é ex-aluno de Odontologia e terminou sua graduação em 2005.1,
tendo atuado na área como estagiário.
Atualmente, possui consultório próprio
no município de Eusébio e trabalha ainda
na prefeitura de Aquiraz.
“A Unifor foi e continua sendo muito
importante pra mim. Entrei com 18
anos e cresci dentro da instituição.
Todo o meu aprendizado até hoje
foi, em parte, graças ao que me foi
passado como acadêmico. A base é
muito importante, te dá condições de
aprender mais, com mais facilidade
e isso vem da graduação. Fora o fato
de até hoje eu ter contato com os
professores, trocar ideias. Enfim, é uma
amizade que perdura com o tempo.
Sou muito grato à instituição e aos
professores que a compõem”.
Ciro Benevides
Ex-aluno de Odontologia

•

Banco de oportunidades online, que
conecta alunos e empresas em uma
só plataforma;
Possibilita à empresa publicação de
vagas de trabalho e estágio de forma
gratuita
Empresas podem receber os
currículos dos alunos por e-mail ou
acumular na plataforma para revisar
ao final do período de candidaturas
Permite acesso a banco de currículos
de alunos por área de atuação
Aproxima empresas com suporte
a atividades no campus, como
palestras e feiras de carreiras
O QUE O ALUNO DEVE
FAZER PARA ACESSAR
A PLATAFORMA UNIFOR
CARREIRAS?

•

•
•
•

Acesse o link carreiras.unifor.br. Seu
nome de usuário será seu CPF, e sua
senha deverá ser cadastrada através
do link
Você deve completar seu Perfil –
incluindo experiências profissionais,
habilidades e informações de contato
As vagas de trabalho e atividades
serão postadas diariamente.
Acesse a plataforma regularmente
para conferir novas oportunidades U

CENTRO DE CIÊNCIAS tecnológicas

Engenharia
Ambiental
e Sanitária

Garante o primeiro lugar entre
as particulares de quatro regiões
brasileiras
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o

curso de graduação em Engenharia Ambiental da Unifor conquistou o 1º lugar
entre as faculdades particulares das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e
Sudeste do País, além de garantir o 4º lugar geral
entre as Instituições privadas, segundo o Ranking
Universitário Folha 2018. É avaliado pelo Ministério da Educação (MEC) com nota máxima (5) em
Conceito de Curso (CC). As colocações referem-se a
todos os cursos de Engenharia Ambiental privados
de todo o Brasil.
O planejamento de ensino preza por atuação ética,
segura, de acordo com a legislação e pela consideração
dos impactos socioambientais, de modo que a ativi-

dade vise à preservação do meio ambiente. É
uma abordagem multidisciplinar, integrada
e sistêmica de todas as questões ambientais.
Para o coordenador do curso, Oyrton
Monteiro Júnior, a linha de ensino colabora
muito para bons resultados e reconhecimento. “A matriz curricular é toda integrada,
as disciplinas estão inter-relacionadas,
priorizando o aprendizado pautado no
desenvolvimento de competências e habilidades para o profissional de Engenharia
Ambiental e Sanitária, além de manter o
aluno em constante contato com o mercado
de trabalho, já desde a graduação”, explica.

Engenharia
de Controle
eAutomação
Comemora a 1ª colocação entre as
universidades particulares de três
regiões do Brasil

o

curso de Engenharia de Automação da Unifor alcançou a primeira
colocação entre as universidades
particulares das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do 9º lugar geral
entre as faculdades particulares brasileiras,
segundo o RUF 2018.
Também conhecido por Mecatrônica, o
curso de Engenharia de Controle e Automação
prepara o aluno para estar à frente do trabalho
de programação das máquinas e da adaptação
de programas de computador aos processos
industriais.

Aprendizagem com foco na preservação do meio ambiente

Engenharia Mecânica
Na vanguarda dos melhores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
curso oferece avançado espaço de prática e pesquisa

o

Ranking Universitário Folha (RUF) 2018
classificou o curso de Engenharia Mecânica da Unifor como o primeiro dentre
as particulares das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Entre os diferenciais está o Núcleo de Tecnologia
da Combustão (NTC), avançado espaço de prática e
pesquisa na área de combustíveis e aproveitamento
de biomassa. Iniciativa pioneira da Unifor, em parceria com a Nacional Gás, o núcleo oferece maior
embasamento técnico e total apoio científico à utilização do Gás Liquefeito de Petróleo como fonte
de energia para a indústria, agroindústria, setor de
comércio e serviços e residências.
Com pesquisas realizadas pela equipe de profes-

sores e doutores em engenharia térmica, o
NTC busca a melhoria da eficiência energética, tendo em vista ser o processo de
combustão o elemento de maior importância à geração/conversão de energia em
aplicações práticas, como caldeiras para
aquecimento e geração de vapor, fornos e
estufas de secagem, entre outras. Segundo
a coordenadora do curso, Lucia Barbosa, “é
fácil inserir os alunos no mercado de trabalho porque são feitas muitas atividades
práticas. Temos laboratórios que permitem
aos nossos alunos alcançarem um engajamento prático, o que é muito importante
nas indústrias”, salienta.

Engenharia
deProdução
No topo do ranking em três regiões,
curso apresenta o maior índice de
empregabilidade da Unifor

a

Engenharia de Produção da Unifor ficou em 1º lugar entre as universidades
particulares das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no 4º lugar entre as
universidades privadas nacionais e em 19º geral das
instituições públicas e privadas no RUF 2018.
Dispõe de matriz curricular para quem quer
projetar, implantar, melhorar e manter os sistemas
produtivos com abordagem sistêmica que o capacita a lidar com sistemas integrados de homens,
equipamentos e materiais, e não simplesmente com
tecnologias ou produtos de forma isolada e planeja
se capacitar para gerenciar os recursos humanos,
financeiros e materiais de uma empresa para elevar
sua produtividade e rentabilidade.
A coordenadora do curso, professora Lucia Barbosa, destaca diferenciais decisivos para a boa colocação
no ranking. “Temos um curso de Engenharia de Produção pleno e somos os únicos assim no estado. Após
a formatura, o aluno pode se engajar em qualquer área
de atividade: hospitais, empresas de construção civil,
empresas de construção mecânica, usinas elétricas.
Enfim, são muitas as possibilidades. Não foi à toa
que tivemos o maior índice de empregabilidade dos
cursos da Unifor”, revela.

Engenharia
Elétrica
1º lugar das instituições privadas
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste

c

onsiderando todas as instituições de
ensino privadas no Brasil, o curso de Engenharia Elétrica da Unifor ficou em 1º
lugar entre as regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, além do 10º lugar geral entre as universidades privadas no RUF 2018.
O aluno é qualificado para entender as constantes
mudanças tecnológicas do setor de Engenharia Elétrica,
ao tornar-se tecnicamente capaz, além de empreender
com visão social crítica e criadora. As experiências
práticas são vivenciadas pelo aluno nos diversos laboratórios do curso, em visitas técnicas e também em
atividades de estágio no mercado de trabalho.
“Nosso curso de Engenharia Elétrica foi o primeiro no estado do Ceará, celebrando este ano os 40

anos de formação da sua primeira turma.
No último RUF, fomos classificados como
o melhor curso de Engenharia Elétrica
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e, em
âmbito nacional, ficamos na décima posição. Possuímos mais de vinte laboratórios
com foco na aplicação do conhecimento.
Acreditamos que a experimentação é um
ponto essencial para a formação de profissionais de excelência. Assim, além dos
laboratórios, buscamos realizar visitas técnicas e direcionar os alunos às principais
empresas da região para realizar o estágio
supervisionado”, destaca Bruno Almeida,
coordenador do curso.

CENTRO DE CIÊNCIAS tecnológicas
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Arquitetura
e Urbanismo

Disciplinas focam nas atividades práticas

Líder em três regiões do Brasil,
graduação foca no desenvolvimento
de habilidades

o

curso de Arquitetura e Urbanismo da
Unifor é o mais bem avaliado entre as
universidades privadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de acordo com o
Ranking Universitário Folha (RUF). Ocupa ainda o
12º lugar dentre todas as particulares do país, sendo
o 7º quando se leva em consideração a avaliação de
inserção no mercado de trabalho.
Além de espaços modernos e superequipados, a
Unifor conta com o Núcleo de Ensino, Pesquisa e
Extensão (NEPE) e investe em atividades extracurriculares, como programas de intercâmbio acadêmico
internacional e visitas técnicas guiadas por docentes
a cidades históricas brasileiras.
De acordo com a coordenadora Camila Girão, a
matriz curricular, composta por disciplinas focadas
prioritariamente nas atividades práticas articuladas
à teoria, desenvolve habilidades para o exercício profissional crítico, ético, tecnicamente fundamentado e
comprometido com as questões sociais, ambientais,
culturais e tecnológicas. “O curso oferece disciplinas
práticas com conteúdos integrados e número reduzido de alunos. Os laboratórios de desenvolvimento
de projeto, conforto ambiental, construção civil e
paisagismo fornecem apoio instrumental para a execução das atividades”, destaca.
Os alunos também têm à disposição a gráfica da
Unifor, além de toda a infraestrutura dos demais
cursos de graduação da Unifor. Após a graduação, o
aluno também poderá dar continuidade à sua formação por meio de diversos cursos de especialização e/
ou do mestrado em Ciências das Cidades.

DIFERENCIAIS
•
•
•
•
•
•
•

A qualificação de seu corpo docente
Ateliê de desenvolvimento de projetos
Laboratório de modelagem
Laboratorio de materiais
de construção civil
Impressão 3D
Conforto ambiental
Instalações prediais

Engenharia
Civil

Curso dispõe de dupla titulação
internacional com Instituto Politécnico
de Portugal

o

Ranking Universitário Folha classificou
a graduação de Engenharia Civil da Unifor como a segunda melhor nas regiões
Norte e Nordeste, entre todas do mesmo
tipo, considerando instituições de ensino privadas.
Com a tradição de mais de 30 anos, o curso já conquistou diversos prêmios nacionais e internacionais,
é equipado com vinte laboratórios de ponta e se
constitui referência em toda a região Nordeste.
No Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão
(NEPE), o aluno integra projetos para a comunidade
universitária e comunidades carentes. Segundo o
coordenador Ítalo Salomão, as inovações são constantes no curso. “Além do intercâmbio tradicional, o

curso de Engenharia Civil da Unifor é o primeiro do Centro de Ciências Tecnológicas
(CCT) da instituição a lançar o programa de
Dupla Titulação Internacional com o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal,
consolidando a importância da internacionalização do curso”, revela.
As pesquisas realizadas dentro dos grupos de pesquisa e estudo, abrangendo as
quatro áreas do conhecimento da Engenharia, também levam os alunos a congressos
nacionais e internacionais para apresentar
as inovações realizadas pelo aluno da Engenharia Civil. U

CENTRO DE CIÊNCIAS tecnológicas

Ciência da
Computação
Curso é destaque na opinião de quem
contrata funcionários para empresas no
Brasileira

p

rimeiro entre as universidades privadas das regiões
Norte, Nordeste e Centro Oeste, segundo o último Ranking
Universitário Folha, o curso de Ciência
da Computação da Unifor também se
destaca na avaliação do mercado, conquistando o 7º lugar nacional. Esse item
considera a opinião de profissionais de
RH sobre a preferência de contratação.
Com um currículo que estimula o
desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico, análise, síntese e reflexão,
a graduação conta com uma estrutura de

NÚMEROS:
•
•

Cinco laboratórios, sendo três específicos para os alunos de Ciência da Computação
e os demais em sistema de multiuso
33 professores. Todos mestres e doutores

ponta com laboratórios, ferramentas e
equipamentos sempre atualizados. Destaque para os laboratórios de circuitos
eletrônicos, redes convergentes e visão
computacional. Todos os professores são
mestres ou doutores, com forte atuação
no mercado de trabalho ou líderes de
projetos de pesquisa.
Para 2019, uma nova grade curricular foi formulada, com base em novas
profissões que estão surgindo na área,
bem como Big Data e postura profissional
do aluno perante o mercado. Segundo a
coordenadora do curso, Liádina Lima,
os alunos de Ciência da Computação
recebem formação abrangente e transdisciplinar, que alia conhecimento
científico e capacitação técnica. “Estamos sempre preocupados em levar até
eles o que existe de mais inovador e de
acordo com o que o mercado procura, por
isso, temos a taxa de 100% de empregabilidade dos nossos alunos ao término
do curso”, salienta.
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ARTIGOS INTERNACIONAIS
Unifor é a 3ª melhor do Nordeste no quesito internacionalização, segundo o RUF.
Desempenho é resultado de trabalho em pós-graduação, pesquisa e inovação

SAIBA MAIS
No quesito internacionalização,
o RUF leva em consideração dois
indicadores:
•

a

Unifor é a terceira universidade particular do Nordeste que mais se destaca no
quesito internacionalização, de acordo
com o Ranking Universitário Folha 2018.
A avaliação leva em consideração as citações internacionais de trabalhos de docentes da Unifor e a
publicação de artigos desses docentes em parceria
com pesquisadores estrangeiros.
O diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(DPDI) da Unifor, professor Vasco Furtado, explica

que o excelente resultado no RUF 2018 é o reconhecimento aos investimentos e ao trabalho realizados
nos últimos anos pela Universidade nas áreas da pós-graduação, pesquisa e inovação.
Vasco acrescenta que a internacionalização é fundamental para que os alunos tenham oportunidade de
conhecer outras experiências além das que já são repassadas em sala de aula pelo professor local. “É dessa
forma que o aluno pesquisador consegue avanço significativo na produção de conhecimento”, ressalta.

•

Citações internacionais
por docente
Publicações em coautoria
internacional
POLÍTICAS DA UNIFOR
DE INCENTIVO À
PESQUISA

•
•

Vasco Furtado: Unifor fortalece estimulo à pesquisa por meio de parcerias internacionais

•

•
•
•

Implementação de dois editais
de fomento à pesquisa
Estímulo à apresentação de
pesquisas de professores
da Unifor em eventos
internacionais
Adesão ao Unifor Research
Fellowship Program >
Programa de bolsas para
professores estrangeiros
para apresentação de seus
trabalhos na Universidade
de Fortaleza
Realização de seminário na
Unifor para compartilhamento
de conhecimento
Convênios de cooperação com
universidades estrangeiras
Suporte para tradução,
correção e publicação de
artigos
O QUE É O UNIFOR
RESEARCH FELLOWSHIP
PROGRAM

EDITAIS DE FOMENTO À PESQUISA
Edital de Apoio a Equipes
Concedidos por meio de bolsas de estudo, para
aquisição de materiais e contratação de serviços
necessários ao desenvolvimento das pesquisas
e para pagamento de passagens e hospedagens
nacionais e internacionais.

Edital Prêmio Produtividade em Pesquisa
Estimula a produção acadêmica dos
professores, mediante a concessão de prêmio
anual aos que alcançarem as metas da política
de pesquisa da Unifor.

Administrado pelo Institute of
International Education (IIE), de
Nova Iorque (EUA), o programa
permite que cinco bolsistas de
universidades da América do
Norte e da Europa conduzam
projetos de pesquisa colaborativa
com o corpo docente da Unifor.
ÁREAS PRIORITÁRIAS
PARA COLABORAÇÃO
ACADÊMICA

NÚMEROS DO EDITAL (2017/18)
NÚMEROS DO EDITAL (2018)

•
•
•
•

Contemplou 27 equipes de pesquisa
Beneficiou 212 pessoas, sendo 89
professores doutores, 29 professores
doutorandos e 94 alunos
Total de Investimentos: R$ 1,716 milhão

•

Premiação de até R$ 12 mil para os
professores que apresentarem comprovação
de produção acadêmica de alto impacto
científico.
Em 2017 e 2018, o prêmio destinou cerca de
R$ 800 mil a mais de 100 pesquisadores.

•
•
•
•
•

Engenharias
Saúde e Biotecnologia
Ciência da Computação
Negócios
Direito U

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Educação
Física de
caranova
Mudanças ofertam novas habilidades,
mensalidades mais acessíveis e novos
prazos para conclusão
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O

curso de Educação Física da Unifor é o
melhor entre as universidades privadas
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o
8º, considerando todas as universidades
privadas do país, de acordo com o Ranking Universitário Folha (RUF) de 2018.
O curso, que conta com o melhor parque desportivo da América Latina, iniciou ano passado a
mudança na matriz curricular. Baseada na formação
por competência, o novo programa oferta modalidades como treinamento funcional, personal trainer,
grupos de corrida e empreendedorismo.
De acordo com a coordenadora Diane Nocrato, a
mudança permite ao aluno ter uma graduação mais
alinhada à sua realidade. “Com a nova matriz curricular do curso de Educação Física, o aluno pode alinhar
a condição financeira e o tempo de formação”, diz.

MATRIZ CURRICULAR
Como era
Formação por competências baseada nas
necessidades do mercado e diretrizes do
MEC
Como ficou
• Inclusão de novas competências como:
treinamento funcional, personal trainer,
grupos de corrida e esportes na areia
• Inclusão do empreendedorismo
na área de gestão em Educação Física
FORMAS DE CURSAR
Como era
O aluno selecionava, entre as
disciplinas disponíveis, aquelas que ele
cursaria durante o semestre. O valor
da mensalidade era calculado pela soma
dessas disciplinas
Como ficou
De acordo com as suas necessidades,
o aluno pode optar por duas trilhas de
formação:
Trilha regular
Serão ofertados semestres fechados,
com mensalidades fixas e compatíveis
com o mercado. Tempo de graduação:
4 anos (bacharelado) e 3 anos e meio
(licenciatura)
Trilha estendida
Tempo de graduação maior, com
mensalidades fixas, porém mais
baixas. Tempo máximo de graduação:
6 anos (bacharelado) e 5 anos e meio
(licenciatura)

