J ORNAL D A UNI VERSI D AD E D E FORTALEZA
FUND AÇ ÃO ED SON QUEI ROZ NÚMERO 277
AB RI L D E 2019
WWW. UNI FOR. B R

Bloco de Patologia
Veterinária e Necropsia

Bloco de Imagem e
Diagnóstico Laboratorial
Bloco de Nutrição
Animal

Bloco
Cirúrgico

UNIFOR

Capineira
Piquete

NOTÍ CI A S

Aprisco

Centro de Treinamento
Veterinário

Medicina
veterinária
ganha novo
campus
Um curso de excelência, em que a convivência com
animais é cotidiana, precisa de espaço diferenciado.
Por isso, a Unifor inaugura seu novo campus de
Medicina Veterinária no modelo fazenda-escola,
apontado como tendência global na educação e que
integra espaços para animais de pequeno e grande
porte, como laboratórios, clínicas e centros cirúrgicos.
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Região Nordeste
recebe o Congresso
pela primeira vez

Nova matriz curricular
foca na tecnologia e
gestão de pessoas

A graduação em Marketing está
com nova matriz curricular, que
alia o marketing estratégico ao
digital

FORMAÇÃO
DE EXCELÊNCIA

08

odos os cenários comprovam
que ações negativas dos seres
humanos interferem no equilíbrio
da fauna e da flora. Diante desta
realidade, uma das competências do médico
veterinário é a preservação do bem-estar
humano, animal e ambiental.
Buscando a formação de um profissional
de excelência, capacitado e envolvido em
questões socioeconômicas, políticas, culturais
e ambientais, a Universidade de Fortaleza,
por meio do curso de Medicina Veterinária,
está entregando dois blocos fundamentais
para a formação profissional dos estudantes:
um de nutrição animal e outro de patologia
veterinária.
O bloco de nutrição animal permitirá ao
aluno aprender técnicas específicas para
elaboração e análise alimentar que garantam o
pleno desenvolvimento animal, repercutindo
nas áreas de produção, pet e silvestres. A
interdisciplinaridade, característica marcante
do curso, permite que o aluno apresente
raciocínio lógico que vai desde a análise
da necessidade nutricional do rebanho, da
matéria-prima, da elaboração e manipulação
do alimento, finalizando com a avaliação do
escore corporal do animal.
A outra estrutura é formada pelo setor de
patologia veterinária, com ampla sala de
necrópsia com capacidade para procedimento
em animais de grande e pequeno portes,
domésticos e silvestres, além de espaço para
aplicação de metodologias ativas que visa
integrar conhecimentos teórico-práticos.
Vale ressaltar que essas estruturas fazem
parte do futuro Complexo Veterinário e darão
suporte às atividades que serão realizadas com
o ambiente clínico-cirúrgico e laboratorial.
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Boa leitura a tod@s!
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MEDICINA
VETERINÁRIA

Graduação ganha
novo complexo de
laboratórios e clínicas
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MODERNISMO
NA UNIFOR

Exposição reúne 77
obras de artistas
brasileiros ou
radicados no Brasil
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BIBLIOTECA

Reforma melhora
atendimento aos
usuários

PROFª MARÍLIA TAUMATURGO
Coordenadora do curso de Medicina Veterinária

AGENDA

direito

1. FEIRA DAS PROFISSÕES
Em sua sexta edição, a Feira de Profissões
Unifor acontece nos dias 3 e 4 de maio, com
a realização de palestras, shows, oficinas e
workshops. Todos os eventos são gratuitos. A
programação prevê também visitas guiadas aos
quatro Centros de Ciências da Unifor, incluindo
laboratórios de prática profissional. Durante a
Feira de Profissões, professores, monitores e
funcionários da Universidade de Fortaleza ficam
à disposição para tirar as principais dúvidas de
estudantes, pais, mestres e diretores das escolas
parceiras.
Saiba mais: https://bit.ly/2TQm5WK

2. INTERCOM NORDESTE
Estão abertas as inscrições para o XXI
Congresso de Ciências da Comunicação na
Região Nordeste. Os alunos selecionados
pelo III Seminário de Iniciação Científica da
Comunicação Social - Indício, tem até o dia
14 de maio de 2019 para realizar a inscrição.
As submissões dos trabalhos vão até o dia 17
de abril de 2019. Este ano, a fase regional do
Congresso acontece de 30 de maio a 1 junho,
em São Luiz, Maranhão.
Inscreva-se: https://bit.ly/2Ca4ON6

3. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
A Escola de Tecnologia da Pós-Unifor realiza o
“II Fórum de Segurança e Saúde no Trabalho”,
que acontece nos dias 23 a 24 de abril. O evento
abordará a prevenção de acidentes de trabalho
e inclusão do trabalhador com deficiência em
mesas redonda com profissionais da área.
Programação: https://bit.ly/2uFIVkK

4. REDE INTERNACIONAL COLETIVO AMARRAÇÕES
A Universidade de Fortaleza recebe, nos
dias 25 e 26 de abril, o II Encontro da Rede
Internacional Coletivo Amarrações, criado
por docentes-pesquisadores de diferentes
Instituições de Ensino Superior (IES) do país
que desenvolvem suas pesquisas no campo da
vulnerabilidade social e psíquica de adolescentes
e jovens. O evento acontecerá no auditório da
Unifor e tem por objetivo disseminar novas
perspectivas discursivas pois trata-se de
reunião de psicanalistas pesquisadores que
trabalham no campo das políticas públicas
com a adolescência em vulnerabilidade.
Saiba mais: https://bit.ly/2JxLQ9l

Professor Nestor Santiago: Intercâmbio lusófonas

Lusofonia
em debate
Unifor recebe, de 21 a 24 de
maio de 2019, o 6º Congresso
Internacional de Direito da
Lusofonia, tendo como tema
“Dignidade humana e desenvolvimento social: justiça, do crescimento econômico e da
sustentabilidade ambiental”.
A realização é da Unifor, por meio do
Programa de Pós-Graduação em Direito
Constitucional (PPGD) e em parceria com a
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e Universidade do Minho, de Portugal.
O evento, que acontecerá no Campus da
Unifor, envolve os países de língua portuguesa
e constará de palestras, mesas-redondas, grupos temáticos e sessões plenárias. O principal
objetivo é fortalecer os projetos de pesquisa e
ensino entre os países que partilham patrimônio cultural, linguístico e jurídico lusófonos.
As edições anteriores do evento aconteceram em Portugal (2014, 2016 e 2018), Angola
(2015) e Brasil (2017). Em 2019, será a primeira
vez que o Congresso se realiza na região Nordeste, atraindo a participação de acadêmicos,
membros da comunidade jurídica e representantes políticos de dez países lusófonos:
Angola, Brasil, Cabo Verde, Goa, Guiné-Bissau,

a

Evento reunirá
representantes de dez
países de língua portuguesa
no Campus da Unifor
F O T O G R A F I A / ARES SOARES

Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste.
“A intenção é que os representantes dos países participantes divulguem suas filosofias,
carências, potências, sucessos e retrocessos
vividos a partir das conquistas dos Direitos
Constitucionais e, em especial, verifiquem
estratégias de cumprimento dos objetivos de
desenvolvimento sustentável demarcadas pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e ratificadas pelos países membros da entidade”,
ressalta o professor Nestor Santiago, do PPGD
da Unifor e um dos organizadores do evento.
Com a realização do congresso, a Unifor, a
Universidade do Minho e a Unilab têm o objetivo de reforçar os laços de amizade entre
os países de língua portuguesa e integrar, por
meio de apresentações de ideias, de discussões
e de projetos, práticas jurídicas e econômicas
que agreguem estratégias de planejamento
em favor da diminuição do fosso que divide
a população entre aqueles que têm acesso à
concretização dos direitos sociais e aqueles que
vivem em estado de pobreza, à margem do pleno exercício dos direitos de personalidade. U
Saiba mais:
https://bit.ly/2OFYHVV

UpDate
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#DIADOBIBLIOTECÁRIO
Em 12 de março é comemorado
o Dia do Bibliotecário, por isso
nos dedicamos em parabenizar
quem sempre corre atrás do
conhecimento. A Unifor ofereceu
homenagem na Biblioteca
Central, tudo foi registrado e está
na página oficial da Unifor no
Facebook.

ACOMPANHE
A UNIFOR NAS
MÍDIAS SOCIAIS!

Confira em:
http://twixar.me/GknK

#ORGULHOUNIFOR

2

3

UNIFOROFICIAL

UNIFORCOMUNICA

#UNIFORMOBILE

Bombou no @UniforComunica a aprovação de alunos de
Fisioterapia da Unifor na Residência Multiprofissional em Saúde
da Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP/CE, uma das
residências mais concorridas do Ceará!

O Unifor Mobile foi destaque em
março no @UniforComunica,
isso porque o aplicativo está de
cara nova, com funcionalidades
mais fáceis e práticas, para que
os usuários possam aproveitar
da melhor maneira o sistema.
A principal atualização
aconteceu na função
“Disciplinas e Grupos”, onde
o aluno pode baixar o material
didático para complementar o
conteúdo de estudo.

Confira! https://bit.ly/2ULzbRh

Confira em:
http://twixar.me/GknK

4

5

#APERTAOPLAY

A Pós-Unifor lançou campanha que uniu cientistas, para
expressarem, por meio da arte, a sonoridade. Em homenagem
ao Dia Internacinal da Mulher, a campanha fez parte do
programa Ciências e Arte XXI Pós-Unifor, que busca fortalecer
as competências necessárias para o profissional atual.
Veja você também: http://twixar.me/fqnK

#ATENDIMENTOACOMUNIDADE
A notícia de que a Unifor está oferecendo atendimento gratuito
sobre declaração do Imposto de Renda foi destaque na página da
Unifor no Facebook. O atendimento acontece até 30 de abril, às
terças e quintas-feiras, na sala R-11.
Saiba mais: http://twixar.me/gqnK

graduação em EVENTOS

Focoemtecnologia
egestãodepessoas

Nova grade curricular visa aperfeiçoar teoria e prática
F O T O G R A F I A S / ARES SOARES

Com o objetivo de formar profissionais ainda mais
capacitados, a Unifor modernizou a matriz curricular
da sua graduação em Eventos. As mudanças focam na
aplicação correta de tecnologias e na gestão de pessoas.
A aplicação da nova matriz atende às modernas
demandas mercadológicas da área, afinal, a produção
de eventos bem planejados, organizados e marcantes,
como cerimônias de casamento, shows e congressos,
requer profissionais cada vez mais capacitados.
Agora com três eixos de formação, gestão, comunicação e inovação, o curso proporciona a base completa para
um profissional de eventos. Avaliado em nota máxima
(5) pelo Ministério da Educação, o curso de Eventos da
Unifor oferece excelência na formação de jovens empreendedores e gestores de eventos.
Em busca constante da melhor formação profissional
para os alunos, a Unifor prioriza mudanças e melhorias
em seus cursos de graduação. U

Saiba mais: https://bit.ly/2uDbj71

“Hoje, a Unifor faz com que o aluno
pense mais, que ele desenvolva de fato
um projeto bacana, inovador e realize
eventos de excelência. Enquanto na outra
matriz o aluno exercitava muito o fazer, a
partir de agora vamos exercitar muito mais
o pensar e o fazer”
Professora Milena Auip
Coordenadora do curso de Eventos

O QUE FAZ UM PROFISSIONAL DE EVENTOS?

O especialista em Eventos planeja e executa solenidades sociais, esportivas, culturais, técnicas,
científicas, corporativas e de entretenimento e lazer. A graduação em Eventos da Unifor oportuniza
ao aluno a inserção em atividades que compõem todo o setor, da captação à execução.
O objetivo do profissional é fazer com que o planejamento dê certo no dia do acontecimento, seja
de pequeno ou grande porte. O aluno egresso da Unifor também é apto a seguir carreira como gestor
de sua carreira como autônomo, na prestação de consultoria para empresas de eventos e de turismo,
assim como trabalhar em hotéis e outros setores.

ENTREVISTA
PROFESSORA MILENA AUIP
UN: Quais as principais mudanças
aplicadas ao curso de Eventos
da Unifor?
Hoje o curso de evento tem
três eixos de formação: gestão,
comunicação e inovação. A
gente faz com que o aluno pense
mais, que ele desenvolva de fato
um projeto bacana e inovador e
realize um evento de excelência.
Enquanto na outra matriz ele
exercitava muito o fazer, a partir
de agora vamos exercitar muito
mais o pensar e o fazer.
UN: Quais demandas levaram à
mudança da grade curricular do
curso de Eventos?
A demanda foi solicitada pelo
mercado em reuniões com
representantes dos diversos setores
que compõem a área de eventos
no Ceará. A ideia é assimilar as
tendências e as novas tecnologias
utilizadas no mercado.
UN: Como se dará a transição
para a nova grade?
Os alunos do 2° e 3° semestre em
2019.1 já fizeram essa mudança
da matriz curricular, com o
aproveitamento de todas as
disciplinas da matriz antiga. Em
relação aos alunos que estão indo
para o 4° semestre, a coordenação
conversou com cada um deles.
Nós estamos migrando para a
grade nova de acordo com o
interesse de cada um.
UN: Quais os principais
diferenciais da Unifor?
O profissional graduado pela
Unifor possui o conhecimento de
realizar diversos tipos de eventos,
desde organização geral, estrutura,
montagem, desenvolvimento e
avaliação de projetos, finanças e
todos os conhecimentos necessários
para que seja um profissional de
excelência. Nós não estamos apenas
formando organizadores de eventos,
estamos formando profissionais
que possam atuar em toda a cadeia
produtiva do setor.

graduação em marketing
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EM QUAIS ÁREAS O
PROFISSIONAL DE
MARKETING PODE ATUAR?
O curso de Marketing da Unifor
possibilita ao aluno atuar em
diversas carreiras. Confira:
• GESTOR DE MARKETING
O profissional elabora pesquisas
de mercado e estratégias para
incrementar as vendas. Também
é função do gestor atuar direta e
indiretamente no desenvolvimento
de anúncios e ações que têm o
objetivo de adequar os produtos
ou serviços da empresa às
necessidades e linguagem do
público-alvo.

Estratégicoedigital

Atendendo às demandas do mercado, nova matriz curricular estimula
a criação, a inovação e o empreendedorismo
F O T O G R A F I A S / ARES SOARES

o

curso de graduação em Marketing da
Unifor está com nova matriz curricular. O principal diferencial é a união do
marketing estratégico ao digital. Um
dos propósitos também é incentivar a criatividade
do aluno.
“Incluímos também a disciplina de Processos
Criativos, na qual a gente estimula a criação, desenvolvimento, inovação e o empreendedorismo”, explica
a coordenadora do curso, professora Cláudia Miranda.
A nova matriz curricular dá continuidade ao projeto
de trazer a experiência de empresas para a sala de aula.
Por meio de parcerias, os estudantes se deparam com
situações em que podem propor mudanças e inovações.
Os alunos novatos que dão início ao curso de
Marketing em 2019.1 já estão inseridos na nova grade
curricular. Aqueles que deram início ao seu curso em
semestres anteriores foram automaticamente migrados
para a nova grade curricular do curso. U
Saiba mais: https://bit.ly/2YIrH47

“O principal diferencial que o curso de
marketing da Unifor traz, na verdade, não
é levar apenas conteúdo para o aluno, mas
conhecimentos, aprendizados, atitudes
e habilidades para tomar decisões, mudar
a empresa e propor melhorias. Ele é
posto dentro de uma prática de situações
problemas que possam gerar condições de
levar melhorias para a empresa”.
Cláudia Miranda
Coordenadora do curso de Marketing

• TRADE MARKETING
O profissional realiza a
integração entre os setores do
marketing e o de vendas, com
práticas planejadas e executadas
pela indústria com o objetivo
de aumentar as vendas e
otimizar a atuação dos canais de
distribuição.
• PESQUISA DE MERCADO
O profissional pode trabalhar
obtendo dados sobre o
consumidor, hábitos de consumo
e o impacto da chegada de um
produto ao mercado.
• MARKETING DIGITAL
O profissional propõe ações de
promoção da marca no ambiente
virtual, além de se relacionar com
os usuários e avaliar o que é falado
sobre a empresa na internet.
• MARKETING DE VAREJO
Consiste nas atividades realizadas
para promover e vender produtos
de uma loja. Os principais
objetivos dessa área são: vender
mais, promover os produtos da sua
loja, entender os clientes e tomar
decisões antes dos concorrentes.
• CONSULTORIA DE
MARKETING
O profissional pode prestar
assessoria para empresas
que necessitam de soluções
estratégicas para promover o
lançamento de novos produtos ou
impulsionar as vendas.

Medicina Veterinária

Referência
nacional
Graduação da Unifor ganha novo
e moderno complexo de laboratórios
e clínicas
F O T O G R A F I A S / ARES SOARES

a

Unifor está construindo novo campus para abrigar laboratórios e clínicas do curso de Medicina
Veterinária. O projeto, iniciado com a entrega do
Centro de Treinamento em 2017, terá continuidade
em abril deste ano com a inauguração dos blocos de Nutrição
Animal e de Patologia Veterinária. Até o final de 2019, a estrutura ganhará o reforço de blocos de procedimentos cirúrgicos
e de clínicas de animais de pequeno e grande portes.
A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz
Rocha, destaca que todos os investimentos estão sendo feitos
no sentido de tornar o curso de Medicina Veterinária da Unifor
referência nacional. “O complexo formado por laboratórios e
um moderno centro cirúrgico para procedimentos em pequenos
e grandes animais é uma extensão da sala de aula. A unidade
conta com laboratórios de práticas e habilidades para o aluno
vivenciar, desde o primeiro semestre, o que o mercado de trabalho exige do profissional veterinário”, ressalta.

NOVOS BLOCOS
O bloco de Nutrição Animal funcionará como apoio acadêmico
nas áreas de nutrição e alimentação animal, manejo alimentar
dos animais de diversas espécies e em diferentes fases produtivas, além de apoiar trabalhos de melhoramento, produção e
manejo de forrageiras e pastagens. O laboratório será capaz de
realizar análises de composição química de alimentos tais como
matéria seca, proteína bruta, matéria mineral entre outras.
Já no bloco de Patologia Veterinária, funcionará a sala de
Necropsia, onde será realizado o estudo pormenorizado do
animal para diagnóstico da causa mortis, atendendo a pequenos
e grandes animais. O Setor de Patologia Animal desenvolverá
atividades de ensino, pesquisa e extensão, com apoio de diagnóstico necroscópico, histopatológico e citológico.
Além disso, está prevista a entrega de um bloco destinado
à cirurgia, exames clínicos, setor de imagem e laboratórios de
microscopia. Essa estrutura dará suporte acadêmico aos alunos
dos semestres mais avançados do curso.
A professora Marília Taumaturgo, coordenadora do curso,
informa que a construção do complexo veterinário em área
próxima ao Campus da Unifor abrigará aulas a partir do 4º
semestre. “Nos três primeiros semestres, os alunos do curso de
Medicina Veterinária utilizarão o Campus da Unifor, podendo
desfrutar de seus benefícios e serviços ofertados, tais como
Biblioteca, Centro de Convivência, Teatro Celina Queiroz e
Espaço Cultural, além do contato salutar com alunos de outras
graduações”, salienta.

COM A CONCLUSÃO DAS OBRAS,
O COMPLEXO DE MEDICINA VETERINÁRIA
DA UNIFOR TERÁ A SEGUINTE ESTRUTURA:
Centro de Treinamento
Bloco de Nutrição Animal
Bloco de Patologia Veterinária
Bloco de Procedimentos Cirúrgicos
Clínica de Pequenos Animais
Clínica de Grandes Animais
Setor Administrativo
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL
O curso, com duração de cinco anos, é voltado para quem deseja
atuar nas áreas de bem-estar animal, produção, inspeção e
tecnologia de produtos de origem animal. O médico veterinário
está presente, por exemplo, no trabalho de vigilância em saúde
de portos, aeroportos e rodovias que procura impedir o trânsito
de patógenos entre territórios.
Além disso, o aluno graduado em Medicina Veterinária
poderá atuar em clínicas e realizar cirurgias em animais de
pequeno e grande portes, atuar no agronegócio, áreas emergentes, entre outras. Com o intuito de capacitar os alunos
em todas as áreas do curso de Medicina Veterinária, a Unifor
desenvolve competências técnico-científicas em uma postura
ética que preza pelo exercício da profissão em todos os seus
campos de atuação.
O futuro profissional de Medicina Veterinária formado na
Unifor adquire conhecimentos por meio de conteúdos que
compreendem estratégias educacionais.

Professora Marília Taumaturgo
coordenadora do curso de
Medicina Veterinária

MERCADO DE TRABALHO
Sobre o mercado de trabalho, existem diversas áreas de atuação para o médico veterinário.
“O atendimento clínico e cirúrgico de pequenos animais, hoje comumente associadas a pet
shops, compõe uma das diversas áreas de atuação. Igualmente importantes são inspeção de
alimentos de origem animal, saúde pública, piscicultura e reprodução animal, além de várias
outras. O médico veterinário tem a responsabilidade de aumentar a produtividade dos rebanhos
e consequentemente a geração de alimento, disponibilizando proteína animal para suprir a
necessidade das populações”, ressalta a professora Marília Taumaturgo.
Áreas até então pouco estudadas pela profissão têm sido exploradas em maiores proporções pela mudança nos costumes e na educação da população tendo como exemplo a clínica
e cirurgia de animais silvestres. Áreas emergentes como apicultura, aquicultura, animais de
laboratório, medicina veterinária legal também são importantes na atuação do médico veterinário com amplo espaço para profissionais no mercado atual.

DIFERENCIAIS DO CURSO
DESENVOLVENDO HABILIDADES
O curso, apesar de recente na Unifor, já
conta com laboratórios de última geração,
entre eles o Laboratório de Habilidades
em Veterinária, estrutura moderna
constituída por salas apropriadas ao
estudo e compreensão da atividade diária
do médico veterinário.
Nele, alunos e professores discutem e
desenvolvem habilidades necessárias
ao exercício da profissão, desde a ética,
empatia, liderança profissional até o
ensino de técnicas mais complexas. Nas
aulas, os alunos treinam habilidades
relacionadas à rotina de manejo, exame
clínico, comunicação e gestão para
o bom desempenho quando for lançado
no mercado.
PIONERISMO EM PESQUISA
O curso possui ainda o Laboratório
Morfofuncional em Veterinária onde
teoria e prática de anatomia, histologia,
diagnóstico por imagem e fisiologia
são integrados, e o Núcleo de Biologia
Experimental (Nubex), sofisticado centro
de pesquisa experimental em animais.
Dessa forma, o curso qualifica o aluno a
atingir os conhecimentos, as habilidades
e as atitudes necessárias à excelência na
execução da profissão em todas as áreas
de atuação do médico veterinário.
A pesquisa, que sempre foi diferencial
trabalhado dentro da Unifor, está
diretamente ligada à medicina veterinária.
Antes mesmo da criação do curso, diversos
trabalhos já vinham sendo realizados nos
laboratórios do campus.
O pioneirismo da Unifor na área da
pesquisa animal é reconhecido nacional
e internacionalmente. O primeiro clone
de cabra transgênica da América Latina
foi fruto de pesquisas e trabalhos
realizados na Unifor, fato que reforça o
comprometimento e excelência em uma
área que já existia no campus.
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Mostra reúne 77 obras de artistas brasileiros
ou radicados no Brasil pertencentes ao
acervo da Fundação Edson Queiroz
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Fundação Edson Queiroz apresenta, de 21 de março a 11 de agosto, exposição com 77 obras de sua coleção no Espaço Cultural Unifor. A mostra
“Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz” reúne algumas das
mais expressivas obras de arte moderna criadas por artistas brasileiros
ou radicados no Brasil das décadas de 1920 a 1960.
Com curadoria de Regina Teixeira de Barros, a exposição “Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz” esteve em itinerância pelo Brasil e Europa desde
2015. Agora o público cearense tem a oportunidade de apreciar essa exposição
viajante, gratuitamente.
Em 2015, a Fundação Edson Queiroz começou exposição itinerante pelo Brasil,
passando por São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro, e
chegou à Europa, inicialmente em Lisboa e, depois, Roma.
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SEMANA DE
ARTE COMEMORA
46 ANOS DA UNIFOR
A Unifor realizou a primeira Semana de
Arte, de 20 a 24 de março. O campus da
Universidade recebeu palestras, mesasredondas, exibição de filme, apresentações
musicais, oficinas de criação, contação de
história e peças de teatro.

A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise
Queiroz Rocha, ressalta a importância da exposição
para a arte e a cultura brasileiras. “Eu sinto que esta
exposição, inicialmente em museu brasileiros e depois
em Lisboa e Roma, foi de muita importância não só
para a Unifor e para a Fundação Edson Queiroz, mas
para o Estado do Ceará e de uma certa forma para o
Brasil porque levamos 77 importantes obras do modernismo brasileiro para um continente que transpira
arte”, destacou.
O chanceler da Universidade de Fortaleza (Unifor),
Edson Queiroz Neto, destaca que a internacionalização
da coleção da Fundação Edson Queiroz foi um projeto
sonhado por vários anos pelo seu pai, Airton Queiroz,
um dos maiores colecionadores do Brasil, falecido em
julho de 2017. “Uma das maiores alegrias dele foi saber
que a exposição iria para Lisboa”, lembra o chanceler.

A abertura da exposição contou com a presença
dos gestores da Fundação Edson Queiroz (da direita
para esquerda, acima), vice-presidente Manoela
Queiroz Bacelar, chanceler Edson Queiroz Neto,
presidente Lenise Queiroz Rocha, professor Randal
Pompeu e curadora Regina Teixeira de Barros. O
lançamento do catálogo da exposição foi feito pelo
historiador Pedro Corrêa do Lago (abaixo)

A solenidade de abertura da Semana
de Arte Unifor foi feita pela presidente
da Fundação Edson Queiroz, Lenise
Queiroz Rocha, e contou com a palestra
do historiador Pedro Corrêa do Lago,
no auditório da Biblioteca. Na ocasião,
ocorreu ainda o lançamento do Catálogo
da Coleção Fundação Edson Queiroz.
“A Semana de Arte representa a
culminância dos eventos culturais em
comemoração ao aniversário da Unifor,
que ocorreu dia 21 de março. O público
teve a oportunidade de conferir grandes
eventos com nomes de peso das diversas
artes, especialmente artes visuais,
literatura, teatro e música. As ações
se destinaram não só à comunidade
acadêmica, mas também ao público em
geral”, destaca o Vice-Reitor de Extensão,
professor Randal Pompeu.

ITINERÂNCIA DA EXPOSIÇÃO ARTE MODERNA NA COLEÇÃO DA FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ NO BRASIL E NA EUROPA

Pinacoteca do Estado de São Paulo
23 de maio a 6 de dezembro de 2015
Curadora: Regina Teixeira de Barros
Casa França-Brasil, Rio de Janeiro
25 de março a 18 de junho de 2017
Curador: Marcelo Campos

Casa Fiat de Cultura, Belo Horizonte
3 de março a 8 de maio de 2016
Curadora: Valéria Piccoli
Museu Coleção Berardo, Lisboa, Portugal
26 de outubro de 2017 a 11 de fevereiro de 2018
Curadora: Regina Teixeira de Barros

Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre
23 de junho a 16 de outubro de 2016
Curadora: Regina Teixeira de Barros
Embaixada do Brasil em Roma, Itália
1º de março a 5 de maio de 2018
Curadora: Regina Teixeira de Barros

Museu Oscar Niemeyer, Curitiba
27 de outubro de 2016 a 19 de fevereiro de 2017
Curadora: Regina Teixeira de Barros
Espaço Cultural Unifor, Fortaleza
21 de março a 11 de agosto de 2019
Curadora: Regina Teixeira de Barros

CAMPUS

Reformada
Biblioteca
melhora
atendimento
aosusuários

As mudanças envolvem ampliação,
climatização e acessibilidade
F O T O G R A F I A S / ARES SOARES
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pós passar por reforma em sua estrutura, a Biblioteca Central da Unifor volta a
funcionar normalmente no início de abril. Entre as mudanças está a ampliação
do guarda-volumes, melhoria na climatização do espaço e acessibilidade nos
balcões de atendimento.
O espaço destinado à Coleção Rachel de Queiroz, com publicações do acervo particular da
escritora e que se encontra na Biblioteca desde 2017, também passou por melhorias em sua
estrutura e na climatização para melhor receber alunos e a comunidade externa.
“Acolher a coleção Rachel de Queiroz é motivo de orgulho para todos nós, cearenses.
Afinal, esse acervo não é apenas para os alunos da Unifor, é também para a comunidade
externa, que pode visitá-lo via agendamento”, ressalta a bibliotecária Leonilha Lessa, gerente
da Biblioteca Central.
A Biblioteca Central da Unifor funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 21h55, e aos
sábados, de 7h30 às 16h25.

no intervalo

“É tudo muito novo para nós
que chegamos agora. A Unifor
tem recebido a gente muito bem!
Espero que o curso continue
surpreendendo a gente como
surpreendeu nessas primeiras
semanas”.
Maria Clara, 17 anos,
é aluna de Medicina Veterinária
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“As minhas expectativas
neste primeiro semestre
são boas. Espero continuar
estudando na Unifor até o
fim do curso e aproveitar
ao máximo o campus”.
Cecilia Martins,
17 anos, é aluna do curso de
Medicina Veterinária

“Eu pretendo desfrutar bastante
da estrutura que a Unifor oferece
para os alunos por ser uma
das melhores universidades
do país e referência na área de
comunicação. Percebi nessas
poucas semanas a seriedade dos
professores e dos funcionários
no trato com os alunos, coisa
que eu prezo bastante. Estou
ansioso pela questão dos
estágios e trabalhos voluntários,
que podem me acrescentar.
Estou gostando muito do
curso e é um grande prazer
estar aqui. Ver o envolvimento
de todo mundo faz grande
diferença para quem é calouro”.
Jordan Vall, 23 anos, é aluno
de Jornalismo

INICIAR UMA VIDA ACADÊMICA É MOTIVO
DE MUITAS EXPECTATIVAS PARA OS
CALOUROS DA UNIFOR. AS INÚMERAS
OPORTUNIDADES E EXPERIÊNCIAS
OFERECIDAS ABREM UM LEQUE DE
OPÇÕES LOGO NOS PRIMEIROS DIAS DE
AULA. ESTE MÊS, O UNIFOR NOTÍCIAS
PASSEOU PELO CAMPUS NA HORA DO
INTERVALO PARA PERGUNTAR: QUAIS SUAS
EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO CURSO E À
UNIVERSIDADE?
Mande sua foto no campus pra gente
e veja também no nosso Instagram.

“De primeira já gostei muito do campus. Vi que
existem muitas oportunidades aqui dentro mesmo da
Unifor, já que ela mantém convênio com empresas e
podemos estagiar aqui mesmo. Me interessei bastante
pelo intercâmbio e pelas atividades extracurriculares
que abrangem todos os centros, e as artes, como a
dança. A Unifor tem um peso muito grande no Norte/
Nordeste. É uma universidade que me abraça com
muitos professores capacitados.”
Sofia de Freitas, 17 anos, é aluno do Direito
“Vim com muitas expectativas pelo curso porque
muitos parentes e amigos me recomendaram. Tem
professores qualificados com especialização e
doutorado o que gera um conforto no lugar por saber
que está em boas mãos, já que eles têm muito base.
Percebi que a Unifor investe bastante em pesquisa e
nós temos o Escritório de Prática Jurídica”.
Beatriz Teófilo, 17 anos, é aluno do Direito

“Eu vim estudar na Unifor porque é
uma Universidade que tem muitas
oportunidades. No meu curso já consigo
perceber que vou ter um grande apoio,
uma vez que é uma graduação com um
custo um pouco maior. Então, ter essa
infraestrutura muito boa e oportunidades
de práticas é maravilhoso. Espero fazer meu
curso da melhor forma possível, com todas
as oportunidades que eu sei que a Unifor
oferece desde clínicas até o intercâmbio”.
Leticia Lima, 18 anos,
é aluna de Odontologia

porta-retrato

PRAIA LINDA, PRAIA LIMPA
A segunda edição do evento aconteceu no dia 16 de
março, nas praias de Iracema, do Futuro, Sabiaguaba e
na Foz do Rio Cocó. A ação reuniu alunos dos quatro
centros, professores e colaboradores para uma limpeza
das orlas. Os voluntários da ação coletaram mais de
300 quilos de resíduos e a Sociedade Comunitária de
Reciclagem de Lixo do Pirambu (Socrelp) recolheu os
materiais para reciclagem.
Saiba mais: http://twixar.me/hqnK

UNIFOR MODA
INTEGRA 2019
Em sua 10º edição, o UMI
exibiu criação de alunos do
curso de Design de Moda e
contou com a participação de
idosos do Lar Torres de Melo.
Inclusão social e valorização
cultural foram alguns dos
temas trazidos na Edição de
Ouro do evento, que aconteceu
no Ginásio Poliesportivo da
Unifor.
Saiba Mais:
https://glo.bo/2UNxcw5

PARCERIAS INTERNACIONAIS
A Unifor ampliou parcerias internacionais com universidades de
destaque internacional, além de trocar experiências e conhecimento com
pesquisadores de renome mundial. Foram firmados convênios com as
universidades de Harvard, Califórnia (UCLA), Texas e Toronto.
Saiba mais: https://bit.ly/2GlCtq9
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SEMANA NACIONAL
DO CÉREBRO
Pela terceira vez a Universidade
de Fortaleza participou da
Semana Nacional do Cérebro,
campanha global que visa
divulgar os benefícios do estudo
das Neurociências e outras áreas
da saúde.

100 ANOS DO ENSINO DA PSICANÁLISE
NAS UNIVERSIDADES
De 8 a 11 de abril, o curso de Psicologia da Unifor,
juntamente com o Programa de Pós-Graduação em
Psicologia (PPGP) e o Laboratório de Estudos sobre
Psicanálise, Cultura e Subjetividade (LAEPCUS),
promoveu simpósio intitulado “100 anos de ensino da
psicanálise nas universidades”. O evento teve mesas
redondas, palestras, debates, exibição de filmes e
conferências.

INTERAUTISMO
O curso de Fisioterapia da Unifor, em parceria com o Laboratório
de Inovação do Núcleo de Aplicação em Tecnologia da Informação
(NATI), o Doutorado em Saúde Coletiva e o curso de Psicologia
estão desenvolvendo uma pesquisa que envolve o desenvolvimento
de tecnologias eHealth para a criação de aplicativo multiplataforma
para apoiar família com crianças que tenham autismo. Com previsão
de lançamento para o segundo semestre de 2019, o aplicativo será
disponibilizado para download gratuitamente.
Saiba mais: https://glo.bo/2JmwZ1B

EXPERIÊNCIAS PARA ESCOLHER O FUTURO
03 MAIO 08H ÀS 18H | 04 MAIO 08H ÀS 12H

INSCREVA-SE
MAIS INFORMAÇÕES
www.unifor.br/feiradeprofissoes

