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Muitos eventos vão
acontecer na Unifor
durante o mês de agosto.
Confira na nossa agenda
e participe!

O campus da Unifor é uma
reconhecida área de soltura
de animais silvestres. Saber
conviver harmonicamente
com a natureza que nos
cerca é essencial.
Confira dicas!
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APOIO
PSICOPEDAGÓGICO

Saiba mais sobre o
PAP, programa criado
especialmente para
atender às dificuldades
de alunos, professores
e funcionários
com necessidades
específicas.

UM NOVO
COMEÇO
M

14

ais um semestre se inicia aqui na
Unifor. Nossa Universidade volta
de férias renovada e cheia de boas
coisas para você vivenciar neste
segundo período de 2017. Vai ter a tradicional
campanha Doe de Coração e vai ter Mundo Unifor,
nosso grande evento bianual, que traz grandes
discussões e movimenta o campus com muita
alegria e troca de conhecimentos. Em breve,
vamos falar, aqui mesmo no jornal, sobre esses
e outros eventos marcados para esse semestre.
Nesta edição de boas-vindas aos nossos
alunos, a matéria principal fala sobre os ilustres
conviventes do campus: os animais. Área de
soltura de animais e rico de fauna e flora, o local
nos permite uma maior aproximação com a
natureza. Confira dicas de como melhor conviver
com os bichinhos de forma pacífica e respeitosa.
Também este mês você conhece o Programa
de Apoio Psicopedagógico, o PAP Unifor. Criado
especialmente para atender as dificuldades
de alunos, professores e funcionários, o PAP
é responsável por orientar e acompanhar
gratuitamente pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NEE), que englobam
questões cognitivas, emocionais, físicas, motoras,
visuais e auditivas. Conheça!
Você já parou para pensar no quanto a sua
opinião é importante para nós que fazemos a
Unifor? É por isso que aqui realizamos pesquisas
periódicas sobre os serviços ofertados. Através
do Programa de Avaliação Institucional, é
possível conhecer melhor as suas necessidades e
melhorar cada vez mais! Saiba mais sobre nossas
avaliações e participe!
Nosso jornal de agosto chega com muita
informação e foi feito com todo o carinho para
você. Esperamos ter um ótimo semestre e que tal
fazermos isso juntos? Tem críticas, dúvidas ou
sugestões? Utilize nossos canais de comunicação,
como o QR Code exclusivo para a sua participação.
O jornal é seu, opine, paute!
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AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

Conheça o Programa de Avaliação
Institucional, responsável
pelas avaliações que ocorrem
periodicamente sobre os serviços
ofertados pela Universidade e ajude
a melhorá-la!
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NO INTERVALO

Perguntamos a alguns
funcionários que
indicassem seu local
favorito no campus
para que você, que
está chegando, possa
conhecer nossa
Universidade.
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PORTA-RETRATO

Um abraço e boa leitura,

A Universidade é um local
que não para! Confira
aqui o que de mais legal
aconteceu no último mês!
ANA QUEZADO
Diretora de Comunicação
e Marketing da Unifor

AGENDA

Campus & Comunidade

1. ESCOLA DE ESPORTES UNIFOR:
INSCRIÇÕES ABERTAS!
A Escola de Esportes Unifor está com
inscrições abertas até o dia 14 de agosto. São
ofertadas vagas em diversas modalidades:
Iniciação Esportiva, Atletismo, Pré-Desportiva,
Voleibol, Basquetebol, Futsal e Futebol de
Campo. As vagas são ofertadas para crianças
e jovens de 10 a 17 anos. Na Escola de Esporte
Unifor os participantes podem desfrutar
de um Parque Desportivo com padrão
internacional, uma estrutura moderna, dentro
dos padrões das confederações brasileiras
e até internacionais de cada modalidade.
Saiba Mais: 3477-3143.

2. DIREITO ELEITORAL
A Unifor sedia, de 31 de agosto a 2 de
setembro, o I Congresso Cearense de Direito
Eleitoral (I Concede). O congresso reunirá
especialistas regionais e nacionais do Direito
Eleitoral e do Direito Partidário de diferentes
matrizes doutrinárias e ideológicas, com a
finalidade de debater temas que são essenciais
à legitimação, ao aperfeiçoamento e à eficácia
das normas eleitorais. A entrada é gratuita e as
inscrições podem ser feitas no site da Unifor.
Saiba mais: http://bit.ly/2k9X0Rw

3. MATEMÁTICA E CRIATIVIDADE
A Unifor recebe, no dia 5 de agosto, o
curso Matemática e Criatividade, voltado a
educadores, professores e agentes educativos
do Ensino Fundamental e da Educação
Especial. As inscrições são gratuitas e
podem ser confirmadas no site da Unifor.
A curso inclui atividades dedicadas à
matemática inclusiva, utilização de materiais
manipuláveis e ferramentas digitais.
Saiba Mais: 3477-3277.

4. INCLUSÃO SOCIAL
O Programa de Pós-Graduação em Psicologia
realiza, nos dias 17 e 18 de agosto, a I Jornada
de Estudos Sobre Processos de Exclusão
Social (I JEPES), que abordará o tema
Bases Teóricas no Estudo do Preconceito
e Contextos de Exclusão Social. O evento
tem como objetivo oferecer aos alunos
conhecimento aprofundado acerca dos
estudos sobre preconceito e exclusão social
de minorias, bem como fortalecer uma rede de
pesquisadores sobre a temática no Brasil. As
inscrições podem ser feitas no site da Unifor.
Saiba Mais: 3477-3219.

Antonio Bandeira:
UmAbstracionista
Amigo da Vida

Árvores sobre azul,
1959

EM CARTAZ A PARTIR DE 10 DE AGOSTO, NO
ESPAÇO CULTURAL UNIFOR, A EXPOSIÇÃO TRAZ
UMA RETROSPECTIVA SOBRE UM DOS PRINCIPAIS
ARTISTAS PLÁSTICOS CEARENSES

D

ono de pinceladas marcantes, Antonio Bandeira
(1922-1967), artista cearense, nascido em Fortaleza,
é um dos principais nomes do abstracionismo
informal na história da arte. Sua obra extraordinária
é foco da mais nova mostra em cartaz no Espaço Cultural Unifor.
Prevista para iniciar em 10 de agosto, a exposição Antonio
Bandeira: Um Abstracionista Amigo da Vida apresentará
a vida do artista de forma cronológica, a partir dos principais
acontecimentos que cercaram sua trajetória. Como terra natal, a
cidade de Fortaleza será contemplada em suas produções iniciais.
Contudo, a mostra não terá foco somente em origens, destacando
o artista em seu alcance internacional, principalmente no âmbito
do ambiente artístico europeu.
A curadoria fica a cargo de Giancarlo Hannud, em parceria
com a também historiadora de arte Regina Teixeira de Barros.
“A exposição pretende apresentar obras pouco conhecidas no
ambiente cearense e, ao mesmo tempo, mostrar um ponto de

vista novo sobre o desenvolvimento da sua
obra”, comenta Regina Teixeira.
Haverá obras de todos os períodos:
desde o início de sua carreira, em Fortaleza,
passando pelos períodos em Paris, Londres
e Rio de Janeiro.A promessa é sermos
apresentados a um olhar novo, de forma
ampla e abrangente, sobre o corpo de obras
do cearense que, como desejado por muitos,
ganhou o mundo a partir de seu talento. U

FIQUE LIGADO!
A abertura da exposição Antonio Bandeira:
Um Abstracionista Amigo da Vida acontece
no dia 10 de agosto, no Espaço Cultural Unifor.
Saiba mais no nosso site www.unifor.br.

UpDate
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#SEUJUAREZ
Os conteúdos audiovisuais estão
bombando nas nossas mídias
sociais! O vídeo que produzimos
com o Sr.Juarez foi o que mais gerou
engajamento no nosso Facebook.
Para quem não teve oportunidade
de acompanhar essa história, vamos
explicar direitinho aqui. No dia 05 de
julho a Bianca Cirino (que é ex-aluna
Unifor <3) publicou um pedido de
ajuda, em um grupo de grande alcance
no Facebook, para realizar o sonho do
avô dela. Ele se formou na 1ª turma
de Contabilidade aqui na Unifor
e na época não conseguiu fazer a
tradicional foto de beca, que era seu
grande sonho. Como nós AMAMOS
realizar sonhos, fomos atrás dessa
família e produzimos um vídeo lindo
contando detalhes dessa história. O
vídeo alcançou quase 160 mil pessoas
e teve mais de 42 mil visualizações!
Se você ainda não viu, confere no
endereço abaixo. ;)

2

Outro assunto que ganhou destaque no nosso Facebook foi o
XIX Festival Eleazar de Carvalho, que aconteceu entre os dias 2
e 23 de julho e nossa fanpage realizou a transmissão diária dos
concertos. Mais de 10 mil pessoas foram alcançadas, em cada
dia de transmissão ao vivo. Diariamente realizamos também a
cobertura fotográfica do evento lá no nosso Instagram.

Saiba mais:
https://goo.gl/HLVsD7

3

#ELEAZARDECARVALHO

Saiba mais: @UniforComunica

4

#UNIFORMOBILE
Em 2016, foi implementada a função de renovação de empréstimos da
Biblioteca e o sistema de geolocalização. Este ano, a novidade é a opção de
matrícula pelo celular. Por meio da nova função, o aluno poderá adicionar
ou excluir disciplinas, ver as sugestões e obter informações sobre professores, horários e turmas, além de simular o valor da mensalidade. Para quem
ainda não tem o aplicativo instalado em seu smartphone, basta buscar por
“Unifor Mobile” na App Store ou Google Play.

Saiba mais: App Store ou Google Play.

ACOMPANHE A UNIFOR
NAS MÍDIAS SOCIAIS!

UNIFOROFICIAL

UNIFORCOMUNICA

5

#TALENTOSDOCENTES
A Unifor lançou uma nova ferramenta que pretende potencializar o
encontro de grandes talentos para lecionar na Instituição. Em link
disponível no site www.unifor.br os docentes podem cadastrar
seu currículo e fazer parte do nosso banco de talentos e, à medida
que forem surgindo novos cursos ou novas oportunidades, a
Unifor entrará em contato com os candidatos, de acordo com o
perfil da vaga.

#FAUNAEFLORA
A foto que foi mais curtida em junho foi
publicada no dia 26 e mostra a rotina das nossas
emas. A publicação foi vista quase 9 mil vezes
e alcançou mais de 7 mil pessoas!!! Se você tem
algum registro bacana no nosso campus, publica
no seu IG e não esquece de marcar o nosso
perfil. Ficamos muito felizes em enxergar a nossa
Universidade pelos olhos de vocês :)

Saiba mais: http://bit.ly/2jnKqB0

CAPA

a

“

Natureza é o sonho que as almas
sonham em comum”, disse uma
vez o poeta Fernando Pessoa.
Mais que apenas uma árvore ou um bicho da
floresta, a natureza é tudo onde e quando vivemos. Para além do sentimento de posse do
ser humano, a natureza é um bem comum para
todas as espécies. Tudo se conecta através dela.
Não é só pela qualidade de ensino que a
Universidade de Fortaleza é reconhecida, mas
também pela sua forte ligação com a admiração pela natureza. Sua área verde, pensada e
administrada visando ao maior respeito pelo
ambiente natural, já foi premiada, divulgada e
vista como uma das mais bonitas do País. Sua
biodiversidade é notória com a quantidade de
plantas e animais que convivem no campus por entre seus 720 mil metros
quadrados.
Desde 2009 a Unifor é
certificada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Am-

O CAMPUS DA UNIFOR É RECONHECIDO COMO UMA ÁREA DE
SOLTURA PARA ANIMAIS SILVESTRES. POR AQUI VIVEM EMAS,
SAGUIS, SARIEMAS, PAVÕES, IGUANAS. MAS É PRECISO SABER
RESPEITAR A NATUREZA, PARA QUE ESSE CONVÍVIO SEJA SEMPRE
HARMÔNICO.
I L U S T R A Ç Ã O / DANIEL MALLZHEN
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biente (Ibama), como área de soltura animal. Em outras palavras,
é autorizada como habitat para animais silvestres. Entre
gambás e saguis, a ema é o mascote oficial da Universidade, conhecida nas redes sociais como Moema Pernalta,
com perfil no Facebook e tudo. Esse é um dos pequenos
aspectos que demonstram o respeito e carinho que a comunidade acadêmica tem para com os bichos do campus.
Alguns dos animais silvestres que vivem na Unifor
são emas, sariemas, jabutis, saguis, camaleões, pica-paus, galos-de-campina, pavões, iguanas, gambás (mais
conhecidos como cassacos) e até mesmo raposas. Eles vivem
soltos pela área verde do campus, área da lagoa e mangue
e buscam o próprio alimento. Animais domésticos também
têm seu espaço por aqui. Além dos gatos do campus, há cabras,
galinhas, capotes, gansos. Eles são alimentados e tratados em
um curral.
De acordo com o encarregado da Jardinagem, Antônio Carvalho, a alimentação dos animais do curral é feita duas vezes por
dia e inclui rações especiais e alimentação orgânica. “Temos

“OS ANIMAIS DAQUI
NÃO SÃO AGRESSIVOS
E SE EVENTUALMENTE
HOUVER UM ATO
AGRESSIVO VINDO
DELES, NÓS TEMOS
COMO NOS DEFENDER
SEM MALTRATÁ-LOS”.

CAPA

CURIOSIDADES

1
A Unifor é considerada uma Área de
Soltura e Monitoramento de Fauna
Silvestre (ASMF) desde 2009.

2
Alguns dos animais silvestres que
vivem na Unifor são emas, seriemas,
jabutis, tartarugas, saguis, camaleões, pica-paus, galos-de-campina,
pavões, iguanas, gambás (mais
conhecidos como cassacos) e até
mesmo raposas.

3
Uma diversidade de animais
domésticos também vive no
campus. Além dos famosos gatos há
cabras, galinhas, capotes e gansos.

4
Muitos animais do campus são
atendidos pelo curso de Veterinária
intoxicados e engasgados com
pirulitos e outros alimentos
impróprios para seu consumo.

o suporte do curso de Veterinária, caso algum animal adoeça
ou sofra algum acidente. Mesmo os silvestres, que buscam sua
própria comida, se algum acidente acontece, contamos com
esse apoio”.
“Uma área verde sem animais é muito morta”, afirma a professora Marília Taumaturgo, coordenadora do curso de Medicina
Veterinária. Mas o privilégio de conviver eles também traz responsabilidades e consequências.

CADA BICHO NO SEU QUADRADO
É preciso respeitar o espaço dos animais e entender que eles,
apesar de parecerem fofos ou engraçados, não são atrações de
entretenimento nem brinquedos. São seres vivos como nós
somos. Possuem sua própria dinâmica, costumes e ciclo de vida.
Isso vale não só para animais silvestres, mas também para os
domésticos, principalmente aos gatos que circulam no campus.
“Os animais daqui não são agressivos e se eventualmente houver
um ato agressivo vindo deles, nós temos como nos defender sem

maltratá-los”, explica Martonio Mont’Alverne
Barreto Lima, professor de Direito Constitucional da Unifor. O professor esclarece que a
agressão aos animais é crime, podendo levar
à detenção de três meses a um ano, além de
multa. “Precisamos lembrar que nós temos a
razão, então compete a nós utilizar uma atitude
adequada”, completa.
Além da agressão física, também é importante lembrar que o abandono de animais,
também se categoriza como crime na legislação brasileira. A professora Marília conta que o
número de felinos na Universidade é resultado
da ação das pessoas. “Esses animais não estão
simplesmente nascendo aqui, eles são trazidos
para cá de forma errada. Na verdade, as pessoas
querem abandonar os animais e acham que
aqui é um espaço onde o gatinho vai ficar bem.
Mas vai ficar bem como? Quem vai cuidar?”,
questiona a professora.
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DICAS DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

com nossa mascote Moema Pernalta

Evite contato direto com
animais silvestres. Mesmo
bem cuidados, sempre
há riscos de acidentes e
transmissão de doenças,
tanto do animal para o ser
humanos quanto do ser
humano para o animal.

Os animais,
principalmente os gatos,
embora bem alimentados,
têm o costume de estar
o tempo todo em busca
de comida. Assim, para
evitar que eles frequentem
locais que você considera
inapropriados, a primeira
medida a se tomar é não
os alimentá-los ou deixar
comida nestes ambientes.

UMA MÃO AMIGA
Mesmo a presença dos gatos não sendo uma
responsabilidade da Unifor, muitas pessoas
que se importam com os animais passaram
a agir pelo campus. Além do conhecido Seu
Gabriel da livraria, amante dos felinos, muitos
alunos também agem em auxílio aos animais.
Mariana Matos, 23 anos, é estudante do 3º
semestre de Medicina Veterinária e comanda
o Distribuindo Amor. O projeto ajuda animais
necessitados e funciona através de doações de
ração ou de dinheiro para as ações planejadas.
Além das doações, Mariana conta que procura organizar outras ações para conscientizar
sobre a causa animal. “Na Unifor, houve uma
campanha de vacinação antirrábica aberta ao
público. Mas também nós da Veterinária estamos sempre tentando conscientizar as pessoas
sobre os animais silvestres presentes no campus”, explica. Ela acredita que as campanhas de
adoção responsável também ajudam bastante
na prevenção do abandono.

Caso precise afastar
algum deles de perto de si,
não recorra a atos físicos,
tente fazer barulho.
No geral, animais se
assustam com barulhos
altos e repentinos e
costumam deixar o local
no qual ouviram.

Animais, principalmente
silvestres, possuem
uma dieta natural. Evite
alimentá-los com doces,
salgados e refeições
humanas. Elas fazem mal
para o organismo deles,
causando intoxicação
alimentar e até mesmo
engasgo fatais.

“Bater, tentar pegar, manter preso, chutar e até mesmo
dar um alimento que não faz parte da dieta do animal são
ações que se tipificam como maus tratos”.
Martonio Mont’Alverne, professor de Direito Constitucional da Unifor

ALERTA
Caso flagre algum animal sendo maltratado ou abandonado, você mesmo
pode realizar a denúncia. Basta entrar em contato com a delegacia mais
próxima ou ligar para o Centro de Controle de Zoonoses. É importante
conseguir coletar provas para a denúncia, como fotos, gravações ou
filmagens do momento de agressão ou abandono.

Centro de Controle de Zoonoses de Fortaleza
Rua Betel, 2980 – Maraponga
3105-1026

campus e comunidade

pap
programa
deapoio
psicopedagógico
O ATENDIMENTO GRATUITO FAZ PARTE DA POLÍTICA DA
CULTURA DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE DA UNIVERSIDADE
E VISA AO BEM-ESTAR EMOCIONAL E PSICOLÓGICO DA
COMUNIDADE ACADÊMICA

r

osa Simão tem atrofia espinhal
tipo 3, mas a condição não a
impediu de ir atrás dos seus
sonhos. Aluna do 5º semestre
do curso, ela encontrou na Unifor o auxílio
que precisava para prosseguir os estudos. “A
Unifor, além de ter toda uma estrutura física, também disponibiliza um atendimento
emocional e psicológico com o PAP. Foi por
causa desse acompanhamento que me senti
acolhida e incluída dentro da Universidade
e capaz de realizar meu sonho de adolescência que era cursar Psicologia”, conta Rosa.
Criado especialmente para atender às
dificuldades de alunos, professores e funcionários da Unifor, o Programa de Apoio

Local:
Sala N12
Horário:
Segunda
a sexta-feira,
7h30 às 12h
e 13h30 às 18h

Conheça
mais sobre PAP
https://goo.gl/
oF7Jxk

Psicopedagógico (PAP) é responsável por
orientar e acompanhar gratuitamente
pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NEE), que englobam as questões
cognitivas, emocionais, físicas, motoras,
visuais e auditivas.
Implantado em 2005, o programa iniciou
suas atividades para atender às demandas
de estudantes com deficiência ou com
dificuldades de aprendizagem e relacionamento. Sob a orientação da professora
Terezinha Joca, coordenadora do programa, implementou em 2008 os atendimentos
psicológicos educacionais. Os professores
também são contemplados, através do projeto Mediação do Educador para Docência

SAIBA MAIS
� Apesar de alunos com deficiência constituírem uma boa parcela dos atendimentos do PAP, 60% dos que
buscam ajuda por conta de problemas emocionais.
� Desde 2008 o PAP abriu uma frente de estágio e passou a contribuir com a formação dos alunos do curso de
Psicologia, desenvolvendo a escuta clínica no apoio ao estudante, que para além da deficiência e da dificuldade
de aprendizagem, apresenta algum tipo de sofrimento psíquico.

ACOMPANHAMENTO
DESDE O INÍCIO
� O serviço de apoio em todos os
âmbitos inicia-se a partir do processo
de vestibular, quando o candidato
assinala a necessidade de uma atenção
diferenciada.
� O PAP avalia as solicitações,
emite um parecer junto à comissão
e disponibiliza uma equipe para atuar
junto ao candidato.
� Os serviços disponíveis são de
intérprete de libras, ledor, prova
em braile, prova em áudio, uso do
computador, apoio psicológico, além
de outros necessários à acessibilidade
do candidato para realização do exame.
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O PAP OFERECE:
� SEIS INTÉRPRETES DE LIBRAS
� ACOMPANHAMENTO EM SALA DE
AULA, PROVAS E ESTÁGIOS REGULARES
� ACOMPANHAMENTO, TRADUÇÃO E
INTERPRETAÇÃO DO TCC
� DISCIPLINAS EAD ACESSÍVEIS
EM LIBRAS
� ADAPTAÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO
� INSTALAÇÕES ADAPTADAS PARA ACESSIBILIDADE: PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS,
ELEVADORES, CADEIRAS E MESAS ADAPTADAS, BANHEIROS E SALAS ACESSÍVEIS

1

2

3

“SÓ TENHO A AGRADECER AO PAP POR TER AJUDADO A CONSTRUIR
MINHA SEGURANÇA, a me lembrar que sou uma pessoa normal, capaz
como qualquer outra. Nunca me imaginei em um curso de graduação,
na Unifor, em uma cadeira motorizada e, quando cheguei aqui, consegui
tudo isso. Houve um crescimento muito grande na minha vida. O PAP
realmente se preocupa em incluir as pessoas que lá fora são excluídas. Alguns dizem
‘lugar de doente é em casa’, mas nós não somos doentes. Somos eficientes e aqui sempre
nos lembramos disso porque existe inclusão de verdade”.
Rosa Araújo Simão, 49 anos, estudante do 5º semestre de Psicologia.

Inclusive no Ensino Superior (Media), que visa prepará-los
para lidar melhor com alunos que possuam necessidades educacionais específicas.
Devido à grande demanda por atendimento e pela expansão
com o projeto Media, o PAP passou por uma reforma física
durante o ano passado e foi ampliado. O novo espaço traz
um ambiente mais acolhedor para quem o procura, além de
oferecer um adicional à qualidade de atendimento e um clima
mais agradável para os que trabalham lá.
“É de suma importância a existência de um espaço acessível
e que possa acolher a todos com repeito às diferenças, daí o
zelo que temos com as ações do PAP, na busca incessante de
evoluirmos com a proposta de fomentar a cultura da inclusão”,
declara Terezinha Joca.

ATENÇÃO AO ALUNO
De acordo com Wneivton Barbosa, psicólogo do programa, a
maior demanda é por atendimento psicopedagógico. Os atendimentos ocorrem em parceria com o Programa de Tutorial
Acadêmico (PTA). Quando uma demanda requer mais aten-

ção, por exemplo, o aluno é encaminhado
ao PAP. “Nós não somos uma clínica, por
outro lado, não podemos deixar de atender a essa demanda. Então, realizamos um
atendimento psicológico breve e, dependendo do caso, que é singular, pode existir
encaminhamento para outros setores da
Universidade ou para parceiros externos”,
explica o psicólogo. U

PAP - PROGRAMA DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO
Mais Informações e agendamento:
3477-3399 ou envie um e-mail para pap@
gmail.com ou atendimentospap@gmail.com
No corpo do e-mail especifique seu nome
completo, matrícula, curso (caso seja aluno)
e/ou setor (caso seja funcionário), além de
informações para contato.

campus e comunidade

suaopinião
melhoraaindamais
suauniversidade
ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL, É POSSÍVEL CONTRIBUIR PARA
QUE A UNIVERSIDADE RECEBA MELHORIAS
I L U S T R A Ç Ã O / KIT8

Q

ue tal contribuir para que, com a
sua opinião, nos tornemos uma instituição ainda melhor? A Unifor está
sempre em busca de melhorias em
seus diversos setores para manter a excelência
pela qual já é consagrada. Como o retorno de todos
que fazem a Unifor é importante, várias pesquisas
são realizadas. Você, com certeza, já deve ter visto
alguma delas ao acessar a plataforma online da
Unifor. Como saber quando alguma pesquisa é
realizada? Quem está por trás daquelas perguntas
e para onde vão as respostas?
Criado em 2005, o Programa de Avaliação
Institucional da Unifor é responsável pelas avaliações que ocorrem periodicamente sobre os
serviços ofertados pela Universidade, no intuito de conhecer melhor aqueles que constituem
a instituição e assim evoluir na qualidade dos
setores administrativos e acadêmicos de área interna. Seguindo os requisitos do Sinaes (Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior),
o programa é parte integral da gestão e recebe
opiniões que ajudam a identificar diferentes
necessidades que existam tanto na estrutura
acadêmica quanto física da Unifor.
A avaliação institucional realizada pelo programa segue duas vertentes: interna (também
denominada autoavaliação) e externa. No caso
da primeira, a coordenação é promovida pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unifor,
assim como ocorre em cada Instituição de Ensino
Superior. A autoavaliação, inclusive, existe desde
2004, antes mesmo de ser exigida legalmente. Ela
é realizada pelo COAVI (Colegiado de Avaliação
Institucional Interna), que analisa, propõe e aprova todas as avaliações internas que são propostas
pela Universidade.
É o COAVI que aprova, inclusive, as perguntas
presentes nas avaliações realizadas. No entanto,
cada pergunta é previamente elaborada pelas

áreas que receberão as pesquisas. Além disso, a Unifor conta também
com o Programa de Avaliação Institucional Interna (PROAVI), que
opera de acordo com o conjunto de processos avaliativos internos.
A média de participação de alunos, professores e funcionários varia
entre 60% e 40%, com margem de erro mínima de 5%. É a partir destas
porcentagens que as pesquisas são validadas, e por isso é tão importante que haja um retorno de público em respostas. “A perspectiva do
aluno é essencial para que os gestores da Universidade planejem suas
ações direcionadas para qualidade educativa da Instituição de Ensino
Superior. Assim, quando os alunos não participam das pesquisas ava-

“A PERSPECTIVA DO
ALUNO É ESSENCIAL
PARA QUE OS GESTORES
DA UNIVERSIDADE
PLANEJEM SUAS AÇÕES
DIRECIONADAS PARA
QUALIDADE EDUCATIVA
DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR”.
liativas, sua opinião, indicador relevante para a qualidade do Curso,
não é aferida”, explica a professora Grace Troccoli, que compõe o time
responsável pelo Programa de Avaliação Institucional, sendo uma de
seus representantes.
Ainda de acordo com ela, no referido à infraestrutura do campus
universitário, o resultado das avaliações trouxe melhorias que contemplaram desde a aquisição de novos equipamentos e ampliação
da acessibilidade em áreas físicas de acesso ao aumento de acervo
bibliotecário. “Várias das ações implementadas decorrem da análise

minuciosa dos resultados desses processos avaliativos, a exemplo da ampliação e atualização dos
laboratórios, ampliação do acervo da Biblioteca,
cursos de formação docente, eventos culturais e
científicos, entre outras coisas”, complementa
Grace. Tudo ocorre a partir de um Plano de Ação,
que é elaborado por curso e a partir do resultado
das pesquisas, visando à melhoria em atividades
acadêmicas e de gestão.
Lucas Siqueira Girão, estudante do 9º semestre
de Direito da Unifor, afirma que as perguntas presentes em cada pesquisa contemplam a instituição
de forma geral: “acredito que, da maneira como
elas [as pesquisas] são elaboradas, são abordados
todos os pontos da Unifor. São perguntas relacionadas aos professores, estrutura, limpeza, e ainda
temos espaço para falarmos sobre o que quisermos no final. Acho que não faltam ferramentas
para entrarmos em contato com a Universidade”,
explica ele, que também destacou o uso de torpedos para informar sobre eventos acadêmicos que
estejam ocorrendo no campus.
A periodicidade em que ocorrem as avaliações
é variada: existem as semestrais, por exemplo,
que são direcionadas aos alunos ingressantes ou
possíveis concludentes; outras ocorrem de forma
anual, como as voltadas para análise dos cursos de
Graduação, as que contemplam Encontros Científicos e ainda as que são elaboradas para indivíduos
egressos. Pesquisas que envolvem laboratórios e
serviços costumam ser dispostas de forma bienal.
Quando novas avaliações encontram-se disponíveis, elas são divulgadas aos alunos e funcionários
por meio das mídias sociais da Universidade, no
site da Instituição ou na TV Unifor. U

FIQUE LIGADO!
As avaliações e resultados podem ser
acessados através do Unifor Online.

no intervalo
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“OS ALUNOS PODEM APROVEITAR O ESPAÇO CULTURAL E SUAS EXPOSIÇÕES,
QUE ESTÃO SEMPRE EM RENOVAÇÃO.
Acho também o Café das Artes uma
ótima opção para fazer lanches no
intervalo. A Biblioteca é um espaço
obrigatório para estudar. O próprio
andar pelo campus é essencial”.
Juliana Marinho, 33 anos, é
professora do curso de Arquitetura e
Urbanismo

“OS ALUNOS PODEM APROVEITAR
BASTANTE O CAMPUS, POIS É UM
AMBIENTE ABERTO, BASTANTE VERDE.

NÓS DO UNIFOR NOTÍCIAS SABEMOS QUE, EM UM
CAMPUS TÃO VASTO E CHEIO DE ATIVIDADES QUANTO
O DA UNIFOR, É BASTANTE COMUM QUE OS NOVOS
ALUNOS NÃO CONHEÇAM TODAS AS OPORTUNIDADES
E LOCAIS QUE OFERECEMOS. É POR ESTA RAZÃO
QUE PREPARAMOS UMA EDIÇÃO ESPECIAL DA
NOSSA SEÇÃO “NO INTERVALO”: DESTA VEZ, ALGUNS
FUNCIONÁRIOS INDICAM SEUS LUGARES FAVORITOS
EM NOSSO CAMPUS, PARA QUE VOCÊ JÁ SAIBA O
PRÓXIMO LUGAR QUE DEVE EXPLORAR DURANTE SEUS
INTERVALOS. CONFIRA!

Mande sua foto no campus pra gente e veja
também no nosso Instagram.

Muitos alunos aproveitam para observar os animais que temos aqui na
Unifor, como os gatos e as famosas
emas. É um local bacana para explorar a natureza”.
Rosiane Rodrigues, 29 anos,
trabalha nos serviços gerais

“O LUGAR QUE EU INDICO PARA OS ALUNOS
DA UNIFOR É O GINÁSIO POLIESPORTIVO.
Lá, os alunos podem fazer várias atividades físicas e escolher qual eles mais
se identificam. Costumo praticar futsal
no nosso ginásio quando estou fora de
expediente”.
Bruno Rafael, 20 anos, é
bibliotecário do setor de empréstimo da
Biblioteca Central

“O CAFÉ DAS ARTES É UM ESPAÇO
ACONCHEGANTE E AO LADO DO ESPAÇO
CULTURAL UNIFOR. Os alunos podem
“INDICO PARA OS NOVOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE AS COORDENAÇÕES, O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A BIBLIOTECA. Na minha opinião,
são os principais locais onde eles podem encontrar referências para
que tenham uma noção melhor do curso que escolheram e obter
ajuda no que precisarem”.
Francisco Júnior, 46 anos, é auxiliar administrativo no CCG

fazer ‘dobradinha’, tomar um bom café,
comer um bolo bacana e depois visitar
as nossas exposições. Recomendo muito aos nossos estudantes que usufruam
do café e aproveitem para conhecer o
nosso Espaço Cultural”.
Robson Ramos, 29 anos, é professor
do curso de Comércio Exterior

porta-retrato

LEONILSON: CATÁLOGO RAISONNÉ
Uma das figuras mais importantes da arte
brasileira, o cearense Leonilson (19571993) ganha catálogo raisonné, tornando-se
um dos poucos artistas brasileiros a serem
contemplados com uma obra dessa natureza.
A publicação, que conta com o patrocínio
da Fundação Edson Queiroz, reúne 3.400
registros do artista plástico, entre obras, estudos
e projetos realizados ao longo de toda a sua
carreira. O lançamento aconteceu no dia
30 de junho, na Unifor, que recebeu ainda
a exposição Leonilson: arquivo e memória
vivos, visitada por mais de 25 mil pessoas.

OBSERVATÓRIO DE
SEGURANÇA VIÁRIA
A Unifor, com apoio da Prefeitura de
Fortaleza e da Cruz Vermelha Internacional,
lançou, no dia 27 junho, duas ações voltadas
para a redução de acidentes de trânsito
com mortes nas ruas da capital cearense:
o Observatório de Segurança Viária
e o Portal de Segurança Viária.
O Observatório vai compartilhar informações
sobre a problemática da morbimortalidade
no trânsito, além de conscientizar a
população sobre a dimensão do problema
e sobre a possibilidade de prevenção de
mortes e ferimentos no trânsito. Já o Portal
de Segurança Viária de Fortaleza reunirá
dados oficiais de acidentes de trânsito da
capital, além de informações e conteúdos
técnicos e acadêmicos especializados
sobre o tema, ajudando a fomentar
o desenvolvimento de pesquisas na área.
A inciativa é da vice-reitoria de
Ensino de Graduação.

DOAÇÃO DE SANGUE
Unir um momento de lazer a um gesto de solidariedade.
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), abriu
um novo posto de coleta no shopping RioMar. O estande adaptado fica
no piso E2, até o dia 14 de agosto. Para a elaboração da campanha de
comunicação, o Hemoce contou com a colaboração do Núcleo Integrado
de Comunicação da Unifor (NIC) da Unifor. A campanha que tem por
título “A sua melhor parte” será utilizada durante todo o ano e inclui
spots, jingles, cartaz, adesivagem, folder, mídia eletrônica e redes sociais.
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ELEAZAR DE CARVALHO
Durante o mês de julho, Fortaleza
se tornou a capital da música.
Através do Festival Eleazar de
Carvalho, foram 21 dias destinados
ao ensino da música, oferecendo
aperfeiçoamento com renomados
mestres da música nacional
e internacional. O Festival é
realizado pela Fundação Eleazar
de Carvalho, com o patrocínio da
Fundação Edson Queiroz e do
Governo do Ceará e apresentou
concertos no Teatro Celina
Queiroz, no campus da Unifor
e no Theatro José de Alencar.

SÃO JOÃO DA ESCOLINHA
Os alunos da Escola de Aplicação Yolanda
Queiroz participaram de um arrastapé em
comemoração aos festejos juninos. O dia
30 de junho marcou a festa dos pequenos,
que contou com apresentação da Orquestra
Sanfônica, composta por alunos da Escola.

COLAÇÃO DE GRAU 2017.1
A Unfor realizou, no dia 7 de julho, a cerimônia de Colação de Grau
do semestre 2017.1. Foram 1.500 formandos pertencentes a 40
cursos de graduação convencional e executiva. Durante a colação
houve, além da outorga, a entrega dos Certificados de Desempenho
Acadêmico para os melhores de cada curso e também a entrega da
Bolsa de Pós-Graduação Yolanda Queiroz para os quatro alunos com
as melhores médias de cada centro de ciências da Universidade.

