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Afinal, o que é mesmo

A Universidade de Fortaleza inova mais uma vez ao implantar os cursos seriados. Para tirar
todas as suas dúvidas, fizemos matéria especial com as vantagens e benefícios do novo
sistema. Aproveite mais um diferencial do seu curso e bons estudos!
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Dia T reúne trabalhos
de alunos dos cursos
de tecnologia
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ENTRE AS MELHORES DA
AMÉRICA LATINA

Unifor está no QS
World University
Rankings
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NOVA TENDÊNCIA

Confira vantagens e
benefícios dos cursos
seriados

INOVAR PARA
CRESCER
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ontribuir para a realização de ideais
e sonhos, formando profissionais
de excelência é a missão da melhor
universidade privada do Norte e
Nordeste. São muitos os desafios enfrentados
nesse caminho, mas a promoção da qualidade
de ensino, aliada a métodos inovadores que
transformam a vida dos estudantes, faz parte
da tradição da Unifor.
Reflexo do compromisso é o reconhecimento no
QS World University Rankings, que você confere
nesta edição do Unifor Notícias. O ranking avalia
o desempenho de instituições em todo o mundo
e, recentemente, classificou nossa Universidade
entre as melhores da América Latina e dos Brics
pela sua qualidade no ensino e na pesquisa.
Nesta edição do Unifor Notícias trouxemos
também matéria especial para melhor
compreensão de como funcionam os cursos
seriados, o mais novo sistema de ensino
adotado pela Unifor, que proporciona integração
curricular e flexibilidade na hora de aprender,
impactando na construção acadêmica e humana
dos nossos estudantes.
Os cursos seriados, mais que uma tendência,
já são realidade na educação superior, e têm
como objetivo aprofundar competências e
habilidades em todas as áreas de conhecimento
por meio de uma melhor organização da matriz
curricular e financeira, visto que é um “pacote”
mais acessível para os alunos.
Também na presente edição, você vai poder
conhecer as vantagens e descontos que a
Unifor oferece para quem deseja fazer um
curso noturno. Além disso, apresentamos
o Nupex, campo de prática do curso de
Comércio Exterior responsável por intensificar
a participação dos estudantes em projetos de
internacionalização para empresas cearenses
e parceiro de cases de sucesso
Dedicamos ainda um espaço especial ao projeto
“Fios de Afeto”, desenvolvido por alunas do
curso de Design de Moda, que realizou doações
de cabelos para confecção de perucas para
crianças que estão em tratamento de câncer.
A iniciativa mostra o papel social da moda,
refletindo empatia e muita solidariedade.
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NOVIDADES FINANCEIRAS

Serão contemplados
alunos novos, atuais
e egressos
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MEIO AMBIENTE

Unifor realiza de 3 a 7
de junho a Semana do
Meio Ambiente
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FEIRA DE PROFISSÕES

Unifor reuniu 12,5 mil
estudantes de Fortaleza
e Região Metropolitana

Boa leitura a tod@s!

ANA QUEZADO
Diretora de Comunicação e Marketing

AGENDA

dia t

1. I INPACTO
Durante os dias 6 a 5 de junho a Unifor realiza o
I InPacto - Encontro de Pesquisa em Gestão. O
encontro tem como objetivo incentivar jovens
talentos no campo da pesquisa científica em
Gestão a iniciar sua preparação para futuros
programas de Pós-Graduação, para sua inserção
como pesquisadores em empresas públicas e
privadas. Serão aceitos trabalhos produzidos
no ciclo 2017-2019 dos alunos dos cursos de
Graduação das áreas de Gestão.
Saiba mais: inpacto.unifor@gmail.com

2. DARKMIRA TOUR
A Unifor recebe, dias 8 e 9 de junho, o Darkmira
Tour PHP 2019, evento internacional sobre
segurança e qualidade de eco sistemas em
PHP. Após três edições em Brasília, esta
é a primeira vez que o evento acontece
no Nordeste. Com mais de 32 palestras, o
evento conta com a participação de alguns
dos maiores nomes do cenário nacional e
internacional do PHP divididos entre batepapos e workshops. Aluno Unifor tem desconto
na inscrição acessando o site da universidade.
Saiba mais: https://php.darkmiratour.rocks

3. PÓS-UNIFOR
A especialização em Direito e Processo
Constitucional da Pós-Unifor promove,
dia 11 de junho, às 18h30, palestra sobre
os Manuscritos Econômico-Filosóficos. O
encontro terá como palestrante a professora
visitante Sabrina Fernandes. Ela é doutora
em Sociologia e especialista em economia
política pela Universidade Carleton (Canadá)
e professora substituta e pesquisadora da
Universidade de Brasília (UnB).
Inscrições em: www.unifor.br

4. MUSICAL “RENT”
Como parte do projeto Ciência e Arte, que busca
fortalecer as competências como criatividade
e empatia,a Pós-Unifor realiza em agosto o
musical “Rent”, da Broadway. A atividade será
utilizada como instrumento metodológico para
alunos dos MBAs e especializações, que terão
a oportunidade de participar da idealização,
implementação e elenco artístico de um
musical, vivenciando na prática a aplicação
da arte para o desenvolvimento de diversas
habilidades. As apresentações acontecerão no
Teatro Celina Queiroz.
Saiba mais: (85) 3477.3383

Tecnologia em ação

A Unifor incentiva os alunos dos cursos da área tecnológica
a colocarem a teoria em prática já nos primeiros semestres
da graduação, por meio da participação em laboratórios
experimentais e empresas juniores.

o resultado disso pode ser
comprovado no Dia T. Alunos dos cursos do Centro
de Ciências Tecnológicas da
Unifor (CCT) apresentam seus trabalhos
desenvolvidos ao longo do semestre, sob
a supervisão de professores.
A 9ª edição do evento, que acontece
dia 8 de junho, no Ginásio Poliesportivo,
também contribui para a integração do
conhecimento com o mercado profissional. E abre as portas para que alunos de
ensino médio, pais e demais interessados
conheçam melhor os cursos de graduação
da área tecnológica da Unifor.
“Esta foi uma forma encontrada para
que os alunos desenvolvam e apresentem
trabalhos multidisciplinares, resultados
de iniciativas que promovem a prática de
ações em grupo. Com isso, preparamos
os egressos para o mercado de trabalho,
cada vez mais integrado e diversificado,
abordando conteúdos de inovação e contemporaneidade, lançando soluções para
os problemas do cotidiano”, salienta o professor Jackson Sávio, diretor do CCT.

e

Saiba mais:
Gratuito e aberto ao público
Data: 8 de junho de 2019
Horário: 8h às 12h
Local: Ginásio Poliesportivo da Unifor
Mais informações: (85) 3477.3085

PROGRAMAÇÃO
• A integração das disciplinas de
Introdução à Engenharia Mecânica
e Engenharia de Produção
• Competição da Ponte de Papel e
Exposição de Medidores de Vazão
pelo curso de Engenharia Civil
• Exposição de produtos a partir
de resíduos sólidos do curso de
Engenharia Ambiental
• Exposição de projetos e maquetes
arquitetônicas, urbanísticas
e paisagísticas do curso de
Arquitetura e Urbanismo

CURSOS PARTICIPANTES
• Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciência da Computação
• Energias Renováveis
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia da Computação
• Engenharia de Controle e
Automação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Eletrônica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia de Produção

UpDate
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#BIBLIOTECANOVA
Após passar por reforma em sua
estrutura, a Biblioteca Central da
Unifor reabriu ao público. Entre
as mudanças estão a ampliação
do guarda-volumes, melhoria
na climatização do espaço e
acessibilidade nos balcões de
atendimento, além de reforma e
modernização do elevador interno
para pessoas com deficiência.

ACOMPANHE A UNIFOR
NAS MÍDIAS SOCIAIS!

UNIFOROFICIAL

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

UNIFORCOMUNICA

2

#UNIFOR46ANOS

3

Ao completar 46 anos, a Unifor inaugurou a exposição “Arte
Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz”, no Espaço Cultural
Unifor, reunindo as principais obras do modernismo assinadas por
artistas brasileiros ou radicados no País entre as décadas de 1920
e 1960. A mostra tem curadoria de Regina Teixeira de Barros.
Confira em: https://bit.ly/2UOFYxD

#MEDVETUNIFOR
O curso de Medicina Veterinária da Unifor está construindo um
novo e moderno complexo de laboratórios e clínicas de procedimentos cirúrgicos que vai atender animais de pequeno e grande
portes. A novidade foi destaque no @UniforComunica.
Saiba mais: https://bit.ly/2JEmF3j

4

#DIADAMULHER
No mês de março, período
em que o mundo volta a
atenção sobre a importância
do empoderamento
feminino, o programa
Ciência e Arte XXI da PósUnifor realizou campanha
em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher.
A iniciativa uniu cientistas
para expressarem, por meio
da arte, a sororidade.

Saiba mais:
https://bit.ly/2UNk5Pu

5

#EPJSERVIÇO
O Escritório de Prática Jurídica (EPJ), do curso de Direito, garante atendimento jurídico gratuito à comunidade. O espaço é campo de estágio
para cerca de 800 alunos que atuam sob a supervisão de professores,
além de contar com analistas jurídicos, psicóloga e assistente social.
Saiba mais: https://bit.ly/2PnhTYL

ranking universitário

Entreas
melhores
daAmérica
Latina
A QS World University
Rankings incorporou a
Unifor entre as melhores da
América Latina e dos Brics

ela primeira vez, a Universidade de Fortaleza figura no prestigiado QS World
University Rankings, que, desde 2004,
avalia o desempenho de instituições de
ensino superior do mundo inteiro. A Unifor foi incluída nos rankings da América Latina e dos Brics (bloco
formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul) pela sua excelência no ensino e na pesquisa. No
Ceará, apenas a Unifor e a Universidade Federal do
Ceará são citadas no ranking.
Nas categorias que se referem ao Corpo Docente
com Doutorado (Faculty Staff with PhD), ao Impacto
na Web (Web Impact), às Citações por Docente e às
Citações por Artigo, a Unifor alcançou pontuação de
destaque. Essas duas últimas pontuações são indicadores usados pela QS para medir o impacto da pesquisa.

p

“Ficamos enaltecidos com a inclusão da
Unifor em um ranking tão importante, porque
vimos como reconhecimento ao que estamos
fazendo no campo da pesquisa e inovação,
inclusive com incrementos dos investimentos,
principalmente na contratação de novos
pesquisadores de ponta”.
LatAm University Rankings
2019
#251-300
Ranking Criteria
Faculty Staff with PhD: 45
Papers per Faculdade: 30.3
Citations per Paper: 42.3
Web Impact: 33,6

Professor Vasco Furtado
Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação da Unifor
O professor Vasco Furtado lembra que, há três
anos, a Unifor implantou um Parque Tecnológico
em seu Campus para compartilhar conhecimentos e
soluções com o mercado do Nordeste.
A QS World University Rankings trabalha com
professores-pesquisadores do mundo inteiro, que avaliam as instituições de ensino superior pela reputação.
Neste quesito, o que chamou atenção foi a Unifor ser
citada espontaneamente por grandes pesquisadores,
a maioria internacional.

“A Universidade de Fortaleza tem relação com
o mundo, não só no que se refere à mobilidade
estudantil, ou seja, no intercâmbio. Além de
receber e enviar estudantes para o exterior, aqui
temos professores visitantes de outros países,
que vêm trocar experiências com os nossos
docentes e discentes, porque entendemos a
aprendizagem como um processo global”.
Professora Fátima Veras
Reitora da Unifor
Sobre as disciplinas em inglês, o professor Henrique Sá, Vice-Reitor de Graduação, explica que, mais
do que disciplinas ministradas em outro idioma, o
ecossistema criado em sala de aula com outros alunos
estrangeiros e professores visitantes permite formação multicultural de fato.
Na edição 2019 da QS World University Rankings,
a Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC) foi a
melhor colocada entre as instituições latino-americanas, seguida pela Universidade de São Paulo (USP).
Em nível mundial, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) ficou em primeiro lugar no ranking.
“A Universidade de Fortaleza oferece desde
1973 as melhores condições para o ensino e a
aprendizagem. Com professores qualificados,
infraestrutura moderna e incentivos para
pesquisas e estudos de pós-graduação, tudo
isso em uma instituição que mantém um
excelente programa de intercâmbio. Os alunos
da Unifor e do exterior estão unidos em cursos
ministrados no idioma inglês, bem como em
diversas atividades oferecidas no campus”.
QS World Top Universities

SOBRE A QS
A editora Quacquarelli Symonds (QS),
do Reino Unido, compila rankings universitários desde 2004, quando publicou
a primeira edição do QS World University Rankings. Desde então, os rankings da
QS se tornaram a fonte mais popular de
dados comparativos sobre o desempenho
de universidades no mundo. Atualmente é
uma das três classificações internacionais
de universidades mais influentes do mundo, com o Times Higher Education World
University Rankings e a Classificação Acadêmica das Universidades Mundiais. U

comércio exterior

UNIFOR NOTÍCIAS • NÚMERO 278 • JUNHO | 7

Conheça
oNupex
Núcleo do curso de
Comércio Exterior
acompanha empresas
cearenses que buscam
a internacionalização
F O T O G R A F I A / BRUNO BRESSAM

Professora Mônica Luz: o planejamento é fundamental

Núcleo de Práticas em Comércio Exterior (Nupex) visa
intensificar a formação profissional dos alunos, ao mesmo
tempo em que contribui com projetos de internacionalização para empresas cearenses.
O núcleo da Unifor funciona sob a
orientação de professores, e tem a participação de alunos que elaboram projetos de
exportação e importação para as empresas
participantes. Junto aos empresários, os
alunos e a coordenação discutem e analisam a organização.

o

CASE DE SUCESSO
Em 2016, o Nupex teve como um dos
seus parceiros a Vonixx, empresa do
segmento de estética automotiva, que
desenvolve e fabrica produtos para veículos. A Vonixx procurou o Nupex para
ajudar no plano de exportação da empresa
e nos estudos de mercado a fim de criar
estratégias de inserção da companhia no
mercado internacional.
O projeto deu tão certo que, atualmente,
a Vonixx está presente em 18 países e em 4
continentes (América do Norte, América do
Sul, Europa e Ásia). Segundo o diretor executivo da empresa, Paulo Henrique Sampaio,
o sonho de exportar seu produto era algo
distante pelas dificuldades que poderia enfrentar: “Tinha o sonho de exportar, com a

SAIBA MAIS:
Núcleo de
Práticas em
Comércio
Exterior
(Nupex)
De segunda a
sexta-feira, de
8h às 12h e 14h
às 22h
Contato: (85)
3477-3087
Local: Bloco R Sala 07

ajuda do Nupex e meu esforço pessoal estou
conseguindo. Confesso que achava que não
era possível por causa da legislação específica de cada país e das dificuldades comerciais
do mercado”, declara.
Além disso, o Gestor de Comércio Exterior da empresa, Igor Sampaio, é egresso
da Unifor, e na sua equipe estão outros 4
estudantes que estão concluindo o curso, atuando nas áreas de exportação e
importações.

IMERSÃO
Outro serviço oferecido pelo Nupex é
a imersão de auxílio em negociações com
potenciais importadores. Em 2019, o aluno
Breno Mota foi indicado pelo Núcleo para
a tradução e acompanhamento de visita
técnica durante dois dias com potenciais
importadores franceses e um Trader Francês
junto à empresa Natvita, produtora de sucos
clarificados e polposos de frutas tropicais
para a indústria de bebidas e alimentos.
Breno foi escolhido por ter participado do
Programa de Dupla Titulação da Unifor, na
Novancia Business School Paris, na França.
A experiência foi fundamental para que ele
auxiliasse a Natvita nessa etapa da negociação com o mercado francês. “Os diretores
falam inglês, mas existia dificuldade, em
relação a comunicação, a língua, sotaque e
expressões. Existe o fator do conhecimento

de termos específicos utilizados no comércio exterior para as negociações, como por
exemplo os relacionados com as formas de
pagamento internacionais”, destaca.
Segundo o Diretor de Negócios da Natvita, Roberto Castelo Branco, a participação
do Nupex foi um passo importante para a
concretização do negócio. “O inglês e francês dominados pelo Breno nos permitiram
realizar uma apresentação mais profissional,
para os nossos visitantes”, destaca. Para ele,
os serviços oferecidos pelo Nupex são importantes para movimentar o negócio local.
“Para as pequenas e médias empresas, permite o acesso a um serviço de alta qualidade,
o que normalmente estaria fora da nossa
possibilidade de contratação”.
Para a professora Mônica Luz, o Nupex
desenvolve boa parceria com as pequenas e
médias empresas do estado, porque existe de
um lado a demanda do curso de colocar em
prática os ensinamentos teóricos, e do outro
as empresas que desejam entrar nos mercados externos e para isso necessitam antes
de planejamento com base em estudos de
mercado. “Para quem deseja entrar e ter participação contínua no mercado internacional
é fundamental planejamento. É neste sentido
que atuamos. Fica bastante complicado que a
empresa faça investimentos em processos produtivos, marketing, etc , sem antes ter um bom
plano de exportação que identifique e sinalize
sua capacidade exportadora”, enfatiza. U

capa

p

romover qualidade de ensino e excelência são compromissos da Unifor há 46
anos. Dessa forma, responder às novas
tendências da educação superior marca a
constante busca por inovação ao preparar profissionais
qualificados para uma sociedade em transformação
contínua. Agora é a vez da implantação dos cursos
seriados! Que integram as matrizes curriculares e permitem que você, estudante, desenvolva com maior
flexibilidade todas as competências dentro da sua área.
Preparamos para você tira-dúvidas sobre a mudança
de regime seriado. Confira na página ao lado.
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UN: O que são os cursos seriados? Quais as suas principais
características?

e precisam fazer planejamento financeiro
personalizado.

São cursos ofertados aos alunos em módulos programados para
cada semestre em regime seriado. Ou seja: eles seguem uma
lógica sequencial organizada por competências e habilidades,
conforme matriz curricular de cada curso.
As principais características são: integração curricular, flexibilidade, previsibilidade do itinerário formativo discente e ausência de pré-requisitos em série, características que culminam no
formato de uma matriz curricular mais impactante na formação
pedagógica, técnica, humana e profissional de nossos egressos.
Com isso, a Unifor ratifica o compromisso institucional com a
sua formação de excelência e qualidade de ensino.

• Ausência de pré-requisitos subsequentes que possam travar o andamento do curso no seu fluxo. No entanto, estão previstos
um ou mais pontos de corte em cada matriz
seriada, que estabelece o momento até o
qual o discente deverá ter cursado todas as
disciplinas/módulos ofertados até o referido
semestre. Deste modo, só será permitido ao
aluno prosseguir em sua formação se já tiver
cumprido todas as disciplinas/módulos até
os referidos pontos de corte.

UN: Quais as principais diferenças entre o regime seriado e o
regime de crédito?

• Inovação financeira e administrativa:
A Unifor oferta dois fluxos com características pedagógicas similares, que podem ser
escolhidos pelos alunos, de acordo com sua
disponibilidade financeira, de horários e situação acadêmica atual. Custo variável, com
novo reposicionamento financeiro em relação ao ticket médio de mercado.

O regime seriado pressupõe a matrícula do aluno em todos os
módulos ofertados para cada semestre. Ou seja: a matrícula é
por pacote fechado. Do ponto de vista financeiro, é mais sustentável e mais acessível para os alunos, afinal, o aluno paga uma
mensalidade pré-determinada, independente da carga horária
cursada no semestre.
Já o regime de créditos permite a exclusão de disciplinas/módulos, não há a exigência de cursar um pacote fechado. O aluno estabelece a quantidade de créditos a serem cursados. No
entanto, é uma modalidade de oferta que sai mais cara para o
aluno, exatamente pela falta de previsibilidade das escolhas
discentes.
UN: Quais as principais vantagens do regime seriado?
• Concepção pedagógica diferenciada: Integração curricular
vertical e horizontal; projetos interdisciplinares; previsibilidade do tempo de integralização; flexibilidade curricular com
uma significativa oferta de disciplinas/módulos optativos de
escolha pelos discentes, resultando, inclusive, nas matrizes
que ofertam trilhas de aprofundamento, viabilizando direcionamento do aluno a determinada área do conhecimento e
certificação, conforme trilha escolhida; inclusão de atividades
extensionistas na composição da carga horária mínima das matrizes curriculares; otimização da carga horária.
• Flexibilidade: Traduzida na escolha pelo discente das disciplinas/módulos eletivos, referindo-se também à possibilidade
de mudança dos alunos entre as modalidades de fluxos ofertados de acordo com os pontos de migração estabelecidos para
cada matriz. Fluxos regular e estendido, ambos com a mesma
carga horária, mas com tempos de integralização diferenciados
de acordo com a carga horária mínima exigida pelo MEC para
cada curso e conforme suas respectivas Diretrizes Curriculares.
• Fluxo regular: O aluno cursa todas as disciplinas/módulos a
cada semestre, fato que o permite cursar em tempo regular a
carga horária prevista para a integralização curricular.
• Fluxo estendido: O aluno cursa menos disciplinas por semestre. Ou seja: ele leva um tempo maior para alcançar a integralização curricular de seu curso. Exemplo: o curso com 4 anos
para integralização será cursado em até 12 semestres. Trata-se
de um atrativo principalmente para os alunos que trabalham

UN: Por que a Unifor resolveu implantar o
regime seriado?
Porque a Unifor tem compromisso com a
qualidade e a excelência do processo ensino-aprendizagem. O regime seriado proporciona o acompanhamento de um grupo
maior de alunos, para os quais são aplicados
ciclos avaliativos desenhados e implantados
a partir da expertise educacional, resultado
de 46 anos de atuação da Unifor.
Além disso, as matrizes seriadas viabilizam
maior vínculo dos alunos ao seu curso. Ou
seja: potencializam o sentimento de pertença e da permanência na Universidade, fatores motivacionais e de sucesso estudantil.
UN: Todos os cursos adotarão o regime
seriado?
Sim, contudo, a partir de um cronograma
progressivo de implantação.
UN: Quem já é do regime de créditos será
obrigado a adotar o regime seriado?
Não. No caso dos alunos veteranos, eles serão apresentados à nova proposta e as suas
vantagens de competitividade, para que então possam decidir sobre qual regime escolher. Para os alunos ingressantes, os cursos
já serão ofertados considerando as premissas da nova modalidade.
UN: Como será essa passagem?
As novas matrizes são apresentadas aos alunos, com seus respectivos diferenciais, van-

tagens de competitividade no mercado, processo de migração e adequação de acordo com
planejamento individualizado para orientação do processo de matrícula aos discentes.
UN: Como a Unifor está se planejando
para a implantação do regime seriado?
• A Unifor realiza profundo e responsável
processo de revisão das matrizes curriculares dos cursos, alinhado com a legislação vigente, diretrizes curriculares de cada curso
e tendências pedagógicas, metodológicas,
tecnológicas e estruturais na área educacional do ensino superior, com vistas às competências requeridas para o século XXI.
• Qualificação pedagógica do seu corpo docente a partir do Programa de Desenvolvimento Profissional em Educação (PDPE), o
que inclui gestores, assessores pedagógicos
e professores.
• Redimensionamento e qualificação de sua
estrutura.
UN: Como ficará o sistema de avaliação no
regime seriado? Haverá mudanças?
Não. A Resolução CEPE nº. 44/2017 já contempla os processos avaliativos das matrizes
seriadas.
UN: Como está sendo feita a comunicação das mudanças para os alunos e
professores?
Por meio de reuniões colegiadas e do núcleo
docente dos cursos, reuniões com os alunos
em cada curso, Unifor Online e outras
plataformas de comunicação da Unifor.

CURSOS JÁ EM REGIME
SERIADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administração
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comércio Exterior
Design de Moda
Educação Física
Energias Renováveis
Estética e Cosmética
Eventos
Marketing
Medicina
Medicina Veterinária

benefícios

Novidades
imperdíveis
para2019.2
Os benefícios da Unifor
contemplam alunos novos,
atuais e egressos, bem
como de outras instituições
de ensino superior

a

cada ano a Universidade de Fortaleza (Unifor) se reinventa e
busca novos formatos para melhor atender vocês, alunos. Por
isso, em 2019.2, a Universidade traz imperdíveis vantagens financeiras, em formato de
descontos e parcelamentos.

PARCELAMENTO EXCLUSIVO UNIFOR
A Unifor adotou o parcelamento próprio da
graduação para todos os seus cursos (com
exceção de Medicina e Odontologia), sem
acréscimo de juros. Por isso, preparamos
guia prático com todas as dúvidas sobre o
Parcelamento Exclusivo Unifor. São questões
que podem surgir antes mesmo da matrícula.

% DESCONTOS
Os cursos noturnos estão com mensalidades 20% mais baixas durante
toda a graduação, com exceção de
Cinema e Audiovisual e Comércio
Exterior. A medida beneficia tanto os
alunos novatos e graduados como
os de outras instituições de ensino
superior que desejam transferir-se
para a Unifor.
Para os egressos que desejarem fazer segunda graduação, o desconto
é de 20% nas mensalidades, em
qualquer turno. Já funcionários de
instituições conveniadas também
serão beneficiados com descontos
de 10 a 15% nas mensalidades. Há
ainda descontos para membros do
mesmo grupo familiar e para o aluno
que opte pela quitação antecipada
do semestre.

SAIBA MAIS:
https://bit.
ly/2JAhsXN
Contato:
3477.3000

UN: É necessária comprovação de renda?
Sim, renda familiar mensal bruta mínima de
2 salários e máxima de 5 salários per capita.
UN: Como é feito o parcelamento?
50% durante o período em curso (correspondente à integralização do respectivo curso) e
50% nos meses subsequentes à conclusão. A
mensalidade pode ser parcelada desde que o
aluno curse a matriz curricular completa daquele semestre.
UN: Pode ser feito com cartão, boleto ou via
banco?
Somente boletos. Caso, a Universidade venha
a ofertar a condição de pagamento em cartão
aos demais alunos, a opção se estenderá aos
alunos do Parcelamento.
UN: Quanto tempo depois da graduação começa a ser pago o saldo devedor? Por quanto
tempo?
No mês seguinte à conclusão. Por período (meses subsequentes) correspondente ao mesmo
período do respectivo curso.
UN:Alunos veteranos também podem
parcelar?
Sim, a partir de 2019.2 alunos já matriculados
na Unifor vão poder fazer o parcelamento desde que se parcele a matriz curricular completa
daquele semestre.
UN: Ex-alunos também podem parcelar mesmo já tendo desconto?
Os egressos da Unifor também podem participar, mesmo que tenham desconto de ex-alunos.
UN: Qual a outra vantagem de aderir ao
parcelamento?
O valor da taxa de adesão, que corresponde a
50% do valor da primeira mensalidade, pode
ser parcelado (no cartão de crédito) em até 12x
(sem juros). U

design de moda

Solidariedade
emdestaque

Alunas realizam campanha
em prol de doações de cabelos
F O T O G R A F I A / ARES SOARES

n

ão é nada fácil perder o cabelo durante o tratamento
contra o câncer, mas a solidariedade de muita gente
tem ajudado a tornar esse momento menos doloroso. Esse é o objetivo da campanha “Fios de Afeto”.
Iniciada pelas alunas do curso de Design de Moda da Unifor
Niara Meireles, Myrella Gurgel, Isi de Oliveira e Thais Maia, a
ação aconteceu em abril, e visa realizar doações de cabelos para
confecção de perucas para crianças que estão em tratamento de
câncer na Associação Peter Pan.
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MODA ALÉM DA VESTIMENTA
A ideia da campanha surgiu a partir de uma
inquietação pessoal da aluna Myrella Gurgel,
de Design de Moda da Unifor, para ela a beleza
e a moda sempre tiveram a ver com conforto:
“Queria me libertar desse conceito de precisar
ter cabelo grande para me sentir bonita. Sempre admirei muito quem tem cabeça raspada,
e tomei para mim essa decisão”. Durante a
ação que aconteceu em abril, a aluna raspou
complemente os cabelos e doou para a Associação Peter Pan.
Segundo a aluna a moda não tem a ver só com
roupa, mas também com atitude e estilo, e
isso passa também pela autoestima das pessoas: “Existe a ideia da moda só como roupa,
mas ela é também muito do que vem de fora
e você recebe. A moda é muito mais quando
você descobre o seu eu e você externaliza pro
mundo. Nesse sentido, estar aqui e saber que
vamos ajudar pessoas que precisam e que vão
se ver a partir de outras perspectivas faz toda
a diferença”, destaca.
A coordenadora de Design de Moda da Unifor, Ana Claudia Farias, salienta que a ação

busca aumentar a autoestima de quem vai
ser beneficiado: “Afinal, moda é isso. Moda
tem que se preocupar com a autoestima das
pessoas, moda é comportamento, é buscar
fazer com que as pessoas se sintam mais felizes”, destaca.

“FIOS DE AFETO”
Maria Eduarda, de 11 anos, foi diagnosticada
aos 10 anos com leucemia, e foi uma das escolhidas pela doação: “Acho muito bonita a
atitude das meninas, nós mulheres sabemos
que é muito difícil se desfazer do cabelo, principalmente, nós que sofremos com a doença.
Estou muito honrada e agradecida por ter
sido escolhida pela Associação”, declara.
Para a representante dos projetos sociais da
Associação Peter Pan, Livia Silva, ações como
a “Fios de Afeto” proporciona retorno positivo
para a instituição, uma vez que aumenta a
autoestima dos pacientes: “Eles perdem muito a autoestima no processo do tratamento.
Esse tipo de ação que motivam a beleza é de
suma importância para a instituição e para as
famílias”, destaca. U

responsabilidade social

Todospelo
meioambiente
Unifor promove conscientização sobre
poluição plástica na Semana do Meio
Ambiente, de 3 a 7 de junho

o

conceito de sustentabilidade
explica que, para o desenvolvimento, é preciso garantir a
sobrevivência dos recursos
naturais do planeta. A partir dessa ideia,
a Universidade Fortaleza (Unifor) realiza,
dos dias 3 a 7 de junho, a Semana do Meio
Ambiente.
Com o objetivo de conscientizar e mobilizar a comunidade no enfrentamento do
descarte incorreto de resíduos plásticos, o
evento é promovido pela Divisão de Responsabilidade Social da Vice-Reitoria de
Extensão em parceria com o Programa de
Pós-Graduação em Direito Constitucional
e todos os Centros de Ciências da Unifor.
A programação conta com palestras,
workshops, ações de conscientização e educação ambiental para crianças. Durante o
evento, haverá distribuição de papel semente
para os participantes. Uma vez plantado, o
papel pode germinar e dar pequenos pés de
cravo, camomila ou manjericão.
Segundo a Organização das Nações Unidas

(ONU), a poluição plástica é considerada uma
das principais causas atuais de danos ao meio
ambiente e à saúde humana. Entretanto, os
números de fabricação de produtos de plástico e os de descarte incorreto desse material
não param de crescer.
Ainda segundo a ONU, são consumidas até
5 trilhões de sacolas plásticas por ano em todo
o planeta. O plástico é difícil de ser compactado e gera grande volume de lixo, ele ocupa
um grande espaço no meio ambiente, o que
dificulta a decomposição de outros materiais.
A degradação desse resíduo na natureza é
lenta, podendo demorar até mais de 450 anos.
Marcus Holanda, chefe da Divisão de
Responsabilidade Social da Unifor, enfatiza
a importância do evento para a Universidade.
“É o momento para conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar os
diversos ecossistemas e moldar as ações e
intervenções humanas em busca do meio ambiente ecologicamente equilibrado e inseri-lo
como elemento centralizador e estabilizador
da sustentação da vida no planeta”, destaca.

UNIVERSIDADE SOCIALMENTE
RESPONSÁVEL

SAIBA MAIS:
www.unifor.br

A Universidade de Fortaleza
atende a nove dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda
ONU 2030, sendo eles: Fome zero e
agricultura sustentável; Saúde e bem-estar; Água potável e saneamento;
Energia limpa e acessível; Cidades e
comunidades sustentáveis; Consumo
e produção responsáveis; Ação contra
a mudança global do clima; Vida na
água e Vida terrestre.
A Agenda 2030 é um plano de
ação para as pessoas, o planeta e
a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica
17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida
digna para todos, dentro dos limites
do planeta. U

no intervalo
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Meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está
sendo realizado sob a orientação da professora
Christina Praça e é um programa de promoção de
saúde vocal amparado por tecnologias eHealth, um
aplicativo titulado como “Voiceguard” e um curso
na modalidade de ensino a distância (Saúde Vocal
em Foco) desenvolvido pelo Núcleo de Educação
a Distância (NEAD) aqui da Unifor. O objetivo é
avaliar a eficácia do programa com professores da
rede municipal de ensino de Fortaleza por meio de
estudo comparativo, avaliando, assim, a qualidade
vocal dos professores antes e depois da realização
do programa. Minha dica para quem vai fazer o
TCC é que faça relacionado ao que você gosta, pois
torna-se algo agradável de fazer. Sempre dá certo.
Mariana Rodrigues,
21 anos, aluna de Fonoaudiologia
REALIZAR UM TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO É MOTIVO DE
MUITAS EXPECTATIVAS E AO MESMO
TEMPO RECEIOS PARA OS ESTUDADES.
ESCOLHER UM BOM TEMA, ORGANIZAR
O CRONOGRAMA E APRESENTAR O TCC
TORNAM-SE UM VERDADEIRO DESAFIO,
MAS AO MESMO TEMPO GRATIFICANTE
PARA O GRADUANDO. ESTE MÊS, O
UNIFOR NOTÍCIAS PASSEOU PELO
CAMPUS NA HORA DO INTERVALO PARA
CONFERIR COMO ANDAM OS DISCENTES
NA REALIZAÇÃO DOS SEUS PROJETOS.
Mande sua foto no campus pra gente
e veja também no nosso Instagram.

“Pretendo falar sobre a legalidade da
execução antecipada da pena. Tema
bem recorrente, recente e cheio de
controvérsias nos âmbitos jurídico
e social. Chama minha atenção
porque busco compreender formas
de solucionar conflitos e pacificar
divergências que andam ocorrendo,
tanto nos tribunais quanto na
sociedade, que fica bem dividida nesse
aspecto. É muito importante escolher
um tema pelo qual tenha afinidade.
Vai ter trabalho, mas a questão é se
organizar e criar um cronograma para
não acumular atividades.”
Bianca Portela,
22 anos, aluna de Direito
“Meu projeto é um Plano de Negócios.
O tema que escolhi foi uma marca de roupa
desenvolvida junto com meus amigos, pois
pensei na facilidade de trabalhar com algo
próximo. É meio cansativo, mas, se a pessoa
fizer um pouco a cada dia e se organizar com
relação ao tempo, no final tudo dá certo.”
Mateus Nobre,
21 anos, aluno de Administração

“O meu projeto são perfis jornalísticos. Busco
desmitificar um imaginário estigmatizante da
umbanda enquanto religião afro-brasileira a partir
de médiuns homens que incorporam as pombagiras.
Para quem vai fazer o TCC é começar a estudar seu
tema antes de fazer o projeto. Não deixe para se
apaixonar por seu objeto quando for desenvolvê-lo
para a academia.”
Cintia Martins, 25 anos, aluna de Jornalismo

“O meu projeto é um Resort. Optei por
esse tema porque o turismo no Ceará está
crescendo ultimamente, queria uma opção que
integrasse sustentabilidade e hospedagem. Meu
objetivo é que esse projeto se torne um marco
arquitetônico cearense. Para aqueles que estão
escolhendo um tema, deixo algumas dicas:
escolher um bom orientador que possa tirar
suas dúvidas, assim como, ter sempre horário
fixo e organizado, além de muita dedicação.”
Thamires Cardoso, 23 anos, aluna de
Arquitetura e Urbanismo

porta-retrato

JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS
Alunos e atletas da Universidade de Fortaleza
participaram, de 22 a 27 de abril, dos Jogos
Universitários Brasileiros (JUBs) Modalidades 2019.
Realizadas em Brasília, as competições contaram com
a participação de 50 estudantes da Unifor. Letícia
Nayara, aluna e atleta Unifor, conquistou o título de
campeã na categoria Tênis Feminino e foi convocada
para participar da Universíade de Verão 2019, que
acontecerá em junho deste ano em Nápoles, na Itália.
Saiba mais: https://bit.ly/304rSax

TRADIÇÃO INDÍGENA
O Espaço Cultural Unifor
recebeu, no dia 26 de abril,
a visita dos indígenas da
etnia Fulni-ô. Na ocasião,
os visitantes tiveram a
oportunidade de conhecer a
exposição “Da Terra Brasilis
à Aldeia Global”, aberta ao
público, gratuitamente, até
julho de 2019. O momento
rendeu muita dança, música,
apresentação de artesanatos
e troca de experiências com
os integrantes da Escola de
Aplicação Yolanda Queiroz.
Saiba Mais:
https://bit.ly/2DYUPvb

ORGULHO UNIFOR
Alunos e egressos do curso de Direito da Unifor foram agraciados com
menção honrosa durante a XIV Semana do Direito da Universidade de
Federal do Ceará (UFC), que aconteceu durante os dias 6 a 10 de maio. Os
alunos apresentaram trabalhos científicos no Grupo de Trabalhos (GT-1) de
Direito Constitucional e Direito Eleitoral, em que dos cinco, dois são bolsistas
do Programa Institucional de Iniciação Científica (PROBIC/FEX/UNIFOR).
Saiba mais: https://bit.ly/2W8LbR3
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SCAPET #SOUCCT
O Centro de Ciências
Tecnológicas realizou, dia 13
de abril, o EscapeT. A ação faz
parte do projeto #SOUCCT que
visa propiciar aos alunos uma
experiência capaz de despertar
suas habilidades de percepção e
de trabalhar em grupo. Os alunos
vivenciaram desafios compostos
de charadas, puzzles e enigmas,
tudo em salas temáticas do
bloco D da Unifor. O objetivo
é fortalecer o vínculo do(a)
aluno(a) com a Universidade,
criando condições favoráveis para
o amadurecimento profissional e
pessoal dos discentes.
Saiba mais:
https://bit.ly/2DypwqG

FEIRA DE PROFISSÕES
Em sua sexta edição a Feira de Profissões Unifor
aconteceu nos dias 3 e 4 de maio de 2019, com a
realização de palestras, shows, oficinas e workshops,
visitas guiadas aos quatro Centros de Ciências da
Unifor, incluindo laboratórios de prática profissional.
Na ocasião, professores, monitores e funcionários da
Universidade ficaram à disposição para tirar as principais
dúvidas de estudantes, pais, mestres e diretores das
escolas parceiras. O evento é um dos mais expressivos
da Unifor, alcançando a média de 10 mil visitantes por
edição nos últimos três anos.
Saiba mais: https://bit.ly/2HwltiA

VOCÊ EMPREENDEDOR
Em sua 8º edição, o Projeto Você Empreendedor aconteceu no dia 15
de maio, no Teatro Celina Queiroz. Na ocasião, também ocorreu
o lançamento do livro “Histórias de Empreendedores”.
A ação é uma iniciativa do Escritório de Gestão, Empreendedorismo
e Sustentabilidade (EGES) em parceria com o jornal Diário do
Nordeste, e visa gerar conhecimentos necessários para quem quer
empreender tanto por meio da abertura de uma empresa, bem como
quem empreende no seu local de trabalho. Na ocasião, estiveram
presentes empreendedores de destaque no Ceará.
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