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BIBLIOTECA DIGITAL

UM MUNDO DE
CONHECIMENTO
AO ALCANCE
DA MÃO
MAIS DE 21 MIL E-BOOKS, DE TODAS AS ÁREAS DO
CONHECIMENTO, FORMAM O ACERVO DA BIBLIOTECA
DA UNIFOR. SÃO LIVROS, ARTIGOS, DISSERTAÇÕES, TESES,
JORNAIS E REVISTAS, EM PORTUGUÊS E INGLÊS, ALÉM DE
OUTRAS FACILIDADES ONLINE, COMO A PERSONALIZAÇÃO
DE AMBIENTE VIRTUAL. SAIBA COMO TER ACESSO A ESSE
MUNDO DE DESCOBERTAS.
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A campanha comemora em 2017 a
15ª edição, salvando vidas por meio
do estímulo à doação de órgãos e
tecidos. A programação prevê várias
atividades durante todo o mês de
setembro. Confira em www.unifor.br/
doedecoracao

A Unifor disponibiliza
acervo formado por mais
de 21 mil livros digitais,
abrangendo todas as áreas
do conhecimento, além de
muitas outras facilidades
online.

O curso de Medicina
Veterinária ganha um
importante equipamento
de ensino: o Centro de
Treinamento Veterinário.
Agora, os alunos dispõem
de laboratórios de práticas
com animais saudáveis.

TEORIA
E PRÁTICA
o

12

conhecimento nunca esteve tão ao alcance de nós como agora. Facilidade,
comodidade, acessibilidade e oferta
ampla e variada dos chamados livros
digitais são alguns dos aspectos que contribuem
para a crescente virtualização do saber.
As bibliotecas investem cada vez mais na aquisição de e-books para atender uma geração tão
ansiosa por conhecimento quanto acostumada às
modernas plataformas digitais. E a Universidade
de Fortaleza não poderia ficar à margem desse
processo. Nos últimos cinco anos, a Unifor realizou
contínuos investimentos no desenvolvimento de
sua Biblioteca Digital, incluindo parcerias com os
principais fornecedores e editoras nacionais e internacionais de e-books. Já são mais de 21 mil livros
digitais, de todas as áreas do conhecimento, além
de facilidades online, que tornam a leitura mais
acessível, dinâmica, prática e cômoda. Ainda fazem
parte desse processo treinamentos para bibliotecários e alunos, contribuindo para a democratização
do acesso à informação e ao conhecimento.
Se a teoria está sendo valorizada com ampliação
do acervo da Biblioteca Central, a prática também
tem recebido atenção redobrada na Unifor. O semestre 2017.2 marca o início do funcionamento do
Centro de Treinamento Veterinário, novo laboratório de práticas com animais saudáveis da Medicina
Veterinária, que veio se juntar ao laboratório de
animais domésticos de pequeno porte. Assim, os
alunos da Unifor convivem com a prática em animais desde o primeiro semestre.
Infelizmente, este jornal não traz apenas boas
notícias: dona Toinha, líder comunitária do Dendê, faleceu no final de julho. No entanto, se ela
deixa muitas saudades em todos que tiveram o
prazer de conhecê-la, deixa também um legado
de obras sociais, beneficiando milhares de pessoas. Muito obrigado por seus belos exemplos de
luta, dona Toinha!
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Boa leitura a tod@s!
12

NOTA CINCO

O Programa de Pós-Graduação em
Direito Constitucional da Unifor é
um dos dois do Nordeste a obter
nota máxima na avaliação da
Capes, resultado de investimento
em professores capacitados e na
geração de conteúdos de qualidade.
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INTERCÂMBIO

A aluna Thaís Sampaio
venceu campanha
idealizada pela Pós-Unifor
e fará parte da 2ª Missão
Vale do Silício (EUA). Na
programação, visitas a
empresas como Google,
Likedin e Nissan.
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LEGADO SOCIAL

Querida e admirada pelo
seu trabalho à frente da
Comunidade do Dendê,
dona Toinha faleceu em 30
de julho. Além de muitas
saudades, ela vai deixar
um legado de obras sociais
para milhares de pessoas.

ANA QUEZADO
Diretora de Comunicação
e Marketing da Unifor

AGENDA

Campus & Comunidade

1. CERIMÔNIA DA LÂMPADA
O curso de Enfermagem realiza, no dia 20
de setembro, a Cerimônia da Lâmpada.
O evento acontece às 19h no auditório H85.
O objetivo é acolher e integrar professores,
alunos e familiares, informando sobre as
questões inerentes à profissão, além de
promover momento de boas-vindas e
acolhimento aos alunos ingressantes do curso.
Saiba mais: 3477.3202

Alunos interessados em estudar em uma
das universidades estrangeiras parceiras no
segundo semestre de 2017 têm até o dia 15
de setembro para se inscrever e entregar a
documentação necessária na Assessoria
para Assuntos Internacionais. O programa da
Unifor tem como objetivo principal promover
o intercâmbio acadêmico dos estudantes de
graduação da Universidade, além de acolher
os alunos estrangeiros.
Saiba mais: https://goo.gl/VpVGKC

3. CIÊNCIAS MÉDICAS
O Programa de Pós-graduação em Ciências
Médicas (PPGCM) da Unifor realiza, em
27 de outubro, o III Simpósio de Pesquisa
em Ciências Médicas. O público-alvo são
alunos de graduação e pós-graduação, além
de profissionais da área de Saúde. A terceira
edição do encontro científico anual do PPGCM
visa divulgar o curso e os projetos de pesquisa
desenvolvidos pelo Mestrado em Ciências
Médicas da Unifor, além de possibilitar aos
alunos a oportunidade de conhecer o trabalho
de pesquisadores consagrados.
Saiba mais: https://goo.gl/ibY4jp

4. COLEÇÃO ITAÚ CULTURAL
Até o dia 1º de outubro, a Unifor abre ao
público a exposição “Imagens Impressas: um
Percurso Histórico pelas Gravuras da Coleção
Itaú Cultural”, no Espaço Cultural Unifor. Com
curadoria de Marcos Moraes, a mostra mapeia
cinco séculos da produção gráfica europeia,
com 148 das 451 imagens que compõem este
acervo. São apresentadas, de forma didática,
as diferentes técnicas de gravuras dos séculos
XV a XIX. “Imagens Impressas” já passou pelas
cidades de Santos e Curitiba. Após a temporada
em Fortaleza, segue para o Rio de Janeiro.
Saiba mais: https://goo.gl/vab9Dt

Foto: Bruno Bressam

2. INTERCÂMBIO ACADÊMICO

Doe de
Coração
A CAMPANHA EXISTE DESDE 2003 E TEM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A DOAÇÃO DE
ÓRGÃOS POR MEIO DA MOBILIZAÇÃO EM PRAÇAS. HOSPITAIS, ESCOLAS E CLÍNICAS.
A FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ RECEBEU EM 2008 O PRÊMIO AMIGO DO
TRANSPLANTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS.

D

esde 2003, a Fundação
Edson Queiroz realiza
a campanha Doe de
Coração, com o objetivo
de lançar luz à questão da doação de
órgãos e tecidos, reduzindo a barreira
do preconceito e estimulando um gesto
de amor e solidariedade. Este ano,
o movimento chega a sua 15ª edição
e, durante todo o mês de setembro,
a Unifor realiza uma série de ações.
Através de anúncios em veículos
de comunicação, distribuição de
cartilhas, cartazes e camisas, a
mobilização é realizada em hospitais,
escolas, clínicas e em entidades
diversas, além da Unifor, traduzindo
a preocupação da Fundação Edson
Queiroz para um ato de esperança

e alteridade. Reconhecido nacionalmente pela
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
(ABTO), que concedeu em 2008 o prêmio Amigo
do Transplante à Fundação Edson Queiroz, o Doe de
Coração busca sensibilizar a sociedade, contribuindo
para diminuir cada vez mais o número de pessoas em
filas de espera por um transplante.
Seja um Doador! - Segundo o Ministério da Saúde,
o passo principal para se tornar doador é conversar
com a família e deixar bem claro o desejo de doar. Não
é necessário nenhum documento escrito. A doação de
órgãos pode ocorrer a partir do momento da constatação
da morte encefálica. Um único doador tem a chance de
salvar ou melhorar a qualidade de vida de pelo menos 25
pessoas. Em alguns casos, a doação em vida também
pode ser realizada (parte do fígado, um dos rins e parte
da medula óssea). Não existe restrição à doação de
órgãos, a não ser para soropositivos e pessoas com
doenças infecciosas ativas. U

UpDate
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#INTERCÂMBIO
Quem aqui nunca pensou em iniciar uma carreira
em outro país? O sonho de fazer um intercâmbio
acadêmico é algo bem presente nos planos da
maioria dos alunos do ensino superior. Aqui
na Unifor temos um departamento que trata
exclusivamente desses assuntos, é a Divisão de
Assuntos Internacionais. Uma das publicações que
mais fez sucesso na nossa fanpage foi um vídeo
publicado mostrando as expectativas de alunos
Unifor que estão indo estudar em outros países.
Mais de 13 mil pessoas foram alcançadas e o vídeo
foi visto quase 5 mil vezes! :D Tem interesse em
estudar em uma das universidades estrangeiras
parceiras no primeiro semestre de 2018? As
inscrições para o Programa de Intercâmbio estão
abertas até o dia 15 de setembro.

Saiba mais: international@unifor.br

2
#MODA
Outro material audiovisual
que fez bastante sucesso na
nossa página do Facebook
foi a divulgação de mais uma
edição do projeto “Tá na Moda.
Tá na Faixa”, produzido pelo
curso de Moda. O projeto
leva para as ruas de Fortaleza
produções exclusivas dos
alunos do curso e nessa edição
trocou a faixa de pedestre pela
praia e virou o “Tá na Moda.
Tá na Praia”. Quase 5 mil
pessoas foram alcançadas com
essa publicação e o vídeo foi
visto mais de 1500 vezes! Se
você não viu esse post, basta
acessar nossa aba de vídeos
na fanpage Unifor Oficial. ;)

ACOMPANHE A UNIFOR
NAS MÍDIAS SOCIAIS!

UNIFOROFICIAL

UNIFORCOMUNICA

3

#ACOLHIDAUNIFOR
No nosso Instagram (Unifor Comunica <3) o que mais fez sucesso no último mês foi a
série de publicações que fizemos com as diversas atrações da #AcolhidaUnifor. Durante
uma semana proporcionamos experiências únicas aos alunos que estavam retornando
às aulas e aos nossos calouros. Foram apresentações artísticas com a Camerata
Unifor, Big Band, Coral Unifor, Cia de Dança e Orquestra Sanfônica. Ufa! Foram muitas
apresentações, mas nossos alunos merecem tudo isso e muito mais. Então já sabem, se
vocês perderam alguma coisa, é só acessar nosso IG e conferir esse material.

Saiba mais: http://bit.ly/2jMdDUE
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#INOVAÇÃO
Unifor Implantada em 2015,
a Diretoria de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação
(DPDI) da Unifor tem tornado
possível, ao longo desses dois anos,
potencializar o nascimento de ideias
por meio de alunos, professores e
idealizadores de uma forma geral,
concretizando-as em projetos com
o devido impacto econômico e
social. O Parque Tecnológico (Tec
Unifor), os laboratórios de última
geração e os núcleos de pesquisa
são alguns espaços disponíveis
para a implementação desses
projetos. E para facilitar o acesso de
alunos, professores, pesquisadores
e sociedade em geral é que está no
ar o site http://inovacao.unifor.br/.
Entre e descubra tudo o que a Unifor
tem a oferecer!

#ENCONTROSCIENTÍFICOS
Realizados anualmente, os
Encontros Científicos da Unifor
funcionam como espaço
de destaque para refletir o
conhecimento científico
produzido pela Unifor e o
incentivo à formação de
pesquisadores. Em 2017, serão
realizados quatro eventos: o
Encontro de Iniciação à Pesquisa,
o Encontro de Pós-Graduação
e Pesquisa, o Encontro de
Iniciação à Docência e o
Encontro de Práticas Docentes.
As apresentações acontecem de
16 a 20 de outubro. Os editais e
inscrições estão disponíveis no
site www.unifor.br/encontros.

Campus & Comunidade

Biblioteca
Digital,
aum
cliquedo
conhecimento
A UNIFOR DISPONIBILIZA PARA SEUS ALUNOS, EX-ALUNOS
E COLABORADORES ACERVO FORMADO POR MAIS DE 21 MIL
LIVROS DIGITAIS EM TODAS AS ÁREAS DO SABER, ALÉM DE
DIVERSAS OUTRAS FACILIDADES ONLINE.
I L U S T R A Ç Ã O / Kit8

A

era da informação trouxe consigo nova forma de
produção e utilização de espaços físicos. Com as bibliotecas não poderia ser diferente. O surgimento
e a maior utilização dos e-books pedem contínuo
desenvolvimento da Biblioteca da Unifor. Os últimos cinco anos
foram de grandes investimentos em infraestrutura, aperfeiçoamento profissional e na aquisição de obras digitais, resultando
no atual acervo de mais de 21 mil livros digitais.
Para isso, foram contratados alguns dos principais fornecedores
e editores de livros digitais do Brasil e do mundo. São livros, teses,
dissertações, normas técnicas, revistas, jornais e artigos em português e inglês. Assim, alunos, professores e colaboradores têm
ao alcance da mão acervos de conceituadas bibliotecas digitais,
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SAIBA MAIS!
O QUE SÃO BASES DE DADOS DIGITAIS?
As Bases de Dados são repositórios digitais de artigos
de periódico e livros eletrônicos que têm como função
armazenar, preservar e divulgar a produção científica.
COMO POSSO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO
DE BASE DE DADOS?
A solicitação para participar dos treinamentos deve ser
feita pelo telefone 3477.3169 ou 3477.3167. O treinamento
pode ser individual (realizado em um dos terminais
disponíveis na Biblioteca – piso superior) ou em grupos
(realizado em um dos laboratórios do campus).
QUAL O OBJETIVO DO TREINAMENTO?
O treinamento tem por objetivo apresentar as fontes
de informação eletrônica e bases de dados digitais
disponíveis para a pesquisa científica, melhorando
o acesso e a recuperação das informações relevantes
para elaboração de trabalhos e pesquisas.

“QUANDO OS PROFESSORES INDICAM UM LIVRO,
A GENTE TENTA AO MÁXIMO TÊ-LOS EM MÃOS,
MAS QUANDO NÃO É POSSÍVEL A GENTE TEM A
DISPONIBILIDADE DO ACERVO DIGITAL, QUE AJUDA
MUITO A NÃO SE DESLOCAR. Tem a comodidade de você
ficar em casa, ler uma quantidade enorme [de livros] do
acervo e ganhar muito tempo nos estudos, sem falar que
é um acesso fácil e rápido”.
Lucas Macêdo, 19 anos, estudante do 3º semestre de Arquitetura

POSSO SOLICITAR UMA DECLARAÇÃO
DO TREINAMENTO?
Sim. Para isto o requerente deve ter assinado a lista de
frequência. A solicitação deve ser feita por e-mail ou
pessoalmente após o treinamento, informando a data e o
horário da realização. A declaração será enviada por e-mail.
COMO POSSO ACESSAR AS BASES DE DADOS
E OS E-LIVROS?
Você pode acessar as Bases e os E-livros a partir de
quaisquer dispositivos eletrônicos dentro do Campus da
Universidade ou da sua casa por meio do Unifor Online
(Menu Biblioteca/Biblioteca Digital). Acesso restrito a
professores, alunos, ex-alunos e funcionários. aditivos,
de rescisão e relatórios de atividades.

Campus & Comunidade

“O MEU CURSO EXIGE MUITA LEITURA E HÁ MUITA
PRODUÇÃO DE ARTIGO, ENTÃO É MUITO PRÁTICO, é só
entrar [no acervo digital] e pesquisar, ver os materiais que
tem, os artigos, os livros. É bem fácil de acessar, estou
sempre usando”.
Marina Lira, 19 anos, estudante do 4º semestre de Psicologia

“A BIBLIOTECA FORTALECE O TRIPÉ ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO, sendo o coração da
Universidade: tudo tem a ver com biblioteca”.
Leonilha Lessa, gerente da Biblioteca Central da Unifor

saiba
mais sobre
a Biblioteca
Unifor:
www.unifor.br/
biblioteca

como Minha Biblioteca, E-volution, Portal de
Periódicos Capes, Ebsco Host, MedicinaNET,
Target GED WEB, Vlex, Euromonitor, RT-online, entre outras.
Há títulos em todas as áreas do conhecimento: Administração, Marketing, Engenharia,
Economia, Direito, Letras, História, Geografia,
Jornalismo, Computação, Educação, Medicina,
Enfermagem, Psicologia, Psiquiatria, Gastronomia, Turismo e muito mais. Além da
consulta ao conteúdo dos acervos, o usuário
pode personalizar o seu ambiente virtual, inserindo anotações e comentários.
A acessibilidade é outra preocupação da
Biblioteca Digital. Pensando nisso, foram criados recursos como: manuais e tutoriais com
áudio ou com legendas. Algumas plataformas
são compatíveis com leitores de tela. Para os
alunos de outros países, que fazem intercâmbio internacional com a Unifor, algumas bases
de dados disponibilizam tradução integrada.
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2016 = 7.851

2017.1 = 4.189

• EM 2016 FORAM TREINADOS
7.851 ALUNOS PARA O USO DOS
ACERVOS DIGITAIS
• NO PRIMEIRO SEMESTRE DE
2017 JÁ SÃO 4.189 ALUNOS
CAPACITADOS

45%

“EU USO PARA PESQUISA DE TRABALHO. É MAIS ACESSÍVEL EM
RELAÇÃO A TER QUE VIR, ENCONTRAR UM HORÁRIO DISPONÍVEL.
É mais fácil o acesso para grifar, porque livro da Biblioteca a gente
não pode riscar. E tem alguns livros que a gente não encontra na
Biblioteca física”.
Alícia Maria, 22 anos, estudante do 7º semestre de Enfermagem

CAPACITAÇÃO

• OS ACESSOS TÊM CRESCIDO
45% AO ANO
• EM 2015, FORAM 732 MIL
ACESSOS
• EM 2016, 1 MILHÃO E 40 MIL
ACESSOS
• DE JANEIRO A JUNHO DESTE
ANO, 771.897 ACESSOS.

Entretanto, adquirir as obras não é o único
passo importante na entrada dessas formas
modernas de acesso à informação. A Unifor
busca também capacitar toda comunidade
acadêmica no uso dessa nova tecnologia, que
é totalmente diferente de uma pesquisa simples na Internet. Se em 2016 foram treinados
7.851 alunos, o primeiro semestre de 2017 já
atingiu a marca de 4.189 alunos capacitados.
Números comprovam a assertiva do trabalho realizado pela gestão da Biblioteca da
Unifor: os acessos têm crescido a incrível
marca de 45% ao ano. Em 2015, foram 732
mil acessos. No ano passado, foram registrados
1 milhão e 40 mil acessos. De janeiro a junho
deste ano, esse número já chegou a 771.897
acessos. A Biblioteca Digital democratiza o

Horário:
segunda a sexta,
de 7h às 21h55;
e sábados, de
7h30 às 16h25.
Telefone:
3477.3167
É aberta
para alunos,
ex-alunos,
professores
e funcionários.

acesso à informação sem abrir mão da qualidade e atualidade das obras, além de respeitar
o direito de propriedade intelectual.
“Vivemos uma mudança do mundo. Temos
duas bibliotecas: uma física e uma digital. Nós
temos que gerenciar com qualidade esse novo
modelo de biblioteca. Do mesmo jeito que eu
preciso ter meu acervo físico organizado na
estante, eu tenho que ter funcionários preparados para orientar como usar os conteúdos
digitais. Aqui nós vivemos em dois mundos
paralelos e convergentes e temos muita motivação. Somos um grupo de profissionais
altamente ‘antenados’. A Biblioteca fortalece
o tripé ensino, pesquisa e extensão, sendo o
coração da Universidade: tudo tem a ver com
biblioteca”, ressalta Leonilha Lessa, gerente
da Biblioteca Central da Unifor. U

graduação

NOVO
CENTRODE
TREINAMENTO
O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA VISA O CONTATO
DOS ALUNOS COM ANIMAIS DESDE O PRIMEIRO
SEMESTRE DE GRADUAÇÃO.
F O T O G R A F I A / ARES SOARES

o

curso de Medicina Veterinária conta agora com o apoio
de um novo bloco: o Centro de Treinamento Veterinário. Com o local, que possui laboratórios de práticas
com animais saudáveis, os alunos do curso poderão
conviver com animais de diversas espécies desde os primeiros
semestres da graduação.
Com a inauguração do novo bloco, a Unifor disponibiliza dois
centros de aprendizagem para seus alunos. Logo no primeiro
semestre, eles têm contato com animais domésticos de pequeno
porte, como cães e gatos, no Laboratório de Habilidades Veterinárias, situado no campus da Unifor. No segundo semestre, os
alunos estudam também no novo bloco, com animais de grande
porte, como equinos e bovinos, além de aves.
Os dois centros de aprendizagem são preparados para procedimentos de rotina do médico veterinário, como aferição de
temperatura e técnicas de manuseio e contenção, agregando conhecimentos básicos da profissão. O foco do novo centro são
animais de fazenda saudáveis, vacinados e vermifugados, para
que os alunos conheçam a fisiologia perfeita de cada espécie. Nas
etapas seguintes, os alunos iniciarão o processo de reconhecimen-
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ATENDIMENTO VETERINÁRIO
Reflexo da constante preocupação com a
extensão, o curso tem como meta implantar,
no novo bloco inaugurado, o Centro de
Atendimento Veterinário. Assim, estará apto
a receber casos mais complexos, atendendo
à comunidade em geral. O ambiente contará
também com centros cirúrgicos para animais
de pequeno e grande portes e laboratórios de
apoio à clínica médica. Todos os procedimentos
executados serão acompanhados pelo Comitê
de Ética da Universidade e pelos médicos
veterinários professores do curso.

to de sinais e sintomas adversos, lidando com
animais doentes.
Os alunos que estiverem em semestres mais
avançados receberão o treinamento adequado
para trabalhar no complexo. Para a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da
Unifor, profa. Marília Taumaturgo, o aluno
precisa, inicialmente, conhecer muito bem o
comportamento animal e as peculiaridades de
cada espécie para depois compreender melhor
os processos reacionais, doenças, etc.
“Embora o diferencial do curso seja a imersão imediata em práticas aplicadas, o nosso
aluno, como médico veterinário em formação,
precisa adquirir todo o conhecimento básico
para trabalhar as habilidades necessárias para
a formação de um bom profissional. As práticas
são básicas, integradas com o conteúdo teórico
estudado naquele período e a cada semestre
vão tornando-se mais complexas”, enfatiza.

REFERÊNCIA NO CEARÁ
Saiba Mais!
O novo bloco
do curso de
Veterinária fica
localizado na
Rua Cidade
Ecológica, no
bairro Edson
Queiroz.

Um dos diferenciais do curso de Medicina
Veterinária da Universidade de Fortaleza é o
constante contato com a prática. Os alunos
convivem com diversas espécies os animais
desde o primeiro semestre, sendo referência
de inovação no ensino veterinário no Ceará.
A professora Marília Taumaturgo frisa que o
futuro médico veterinário precisa ser um profissional generalista, capaz de lidar com todas
as áreas da veterinária e o curso precisa estar
qualificado para preparar os alunos para toda
e qualquer situação. Após a graduação o caminho a trilhar certamente é a especialização
em áreas de interesse pessoal. “Nós temos uma
equipe de professores extremamente empenhada em se inovar e atualizar. Essa inovação
se reflete no seu crescimento profissional,
assim como no ensino de qualidade para os
alunos”, ressalta. U

“NÓS TEMOS
UMA EQUIPE DE
PROFESSORES
EXTREMAMENTE
EMPENHADA EM SE
INOVAR E ATUALIZAR.
ESSA INOVAÇÃO
SE REFLETE NO
SEU CRESCIMENTO
PROFISSIONAL”.

Pós-Graduação

LÍDERES
EMDIREITO
NOBRASIL
O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA
UNIFOR É COMPOSTO POR CURSOS DE MESTRADO
E DOUTORADO E POSSUI O MAIOR CONCEITO CAPES
DO NORTE E NORDESTE DO BRASIL NA ÁREA.
I L U S T R A Ç Ã O / Kit8

o

Programa de Pós-Graduação em
Direito Constitucional (PPGD)
da Unifor é opção de destaque
para aqueles que desejam explorar novos aspectos do ensino e da pesquisa
na área. Iniciado em 1999, a partir do curso de mestrado em Direito, e ampliado em
2007 com a implementação do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito
Constitucional, o PPGD possui o maior conceito da Capes em uma pós-graduação em
Direito no Norte e Nordeste do Brasil.
Direito Constitucional Público e Teoria
Política, além de Direito Constitucional nas
Relações Privadas, são as duas áreas de concentração do PPGD. A partir delas, o programa
conta com seis linhas de pesquisa: Direitos
Humanos; Teoria da Democracia; Estado
Democrático de Direito no Brasil; Direito
Constitucional nas Relações Jurídicas Patrimoniais; Direito Constitucional nas Relações
Jurídicas Existenciais; e Direito Constitucional nas Relações Econômicas. Ao todo, são 13
grupos de Pesquisa, que buscam foco na pluralidade de pensamentos existentes na área.
A quantidade de conteúdos abordados
pelo programa, assim como os esforços e a
qualidade do corpo docente e discente do

Saiba
mais sobre
os cursos de
pós-graduação
da Unifor em
posgraduacao.
unifor.br ou
pelo telefone
3477-3139.

Conheça
mais sobre
o Mestrado
Acadêmico
em Direito
Constitucional:
https://goo.
gl/ 15cpEk

PPGD em Mestrado e Doutorado tornaram
a Unifor um dos dois únicos programas das
regiões Norte e Nordeste na área de Direito
a atingir a nota cinco na avaliação da Capes. A classificação foi obtida em 2013, após
processo contínuo de desenvolvimento e
aprimoramento do programa. Muito deste
êxito deve-se também à própria política da
Universidade de Fortaleza em seus programas de Pós-Graduação, que traz como um
dos principais objetivos a formação de pensamento crítico e a prática interdisciplinar
de seus pesquisadores, buscando sempre a
excelência em conhecimento e o cumprimento das responsabilidades sociais que
envolvem o magistério.
Uma das principais características da
Pós-Graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado) é a conciliação entre atividades
práticas e teóricas, e este aspecto, de acordo
com o advogado Vicente Braga, que é aluno de
Mestrado Profissional em Direito e Gestão de
Conflitos, é desenvolvido com afinco: “Com
certeza, no PPGD há uma preparação firme
para a expansão da minha carreira. O aprendizado atingido consegue ser colocado em
práticas diárias e melhorar meu trabalho. A
convivência com professores e colegas torna
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PPGD EM NÚMEROS
� Desde o início do seu funcionamento até dezembro
de 2016, 368 mestrandos defenderam dissertação, 43
doutorandos defenderam tese de doutorado e 2 professores
pesquisadores concluíram suas pesquisas de pósdoutorado pelo PPGD.
� O balanço final em 2016 indicou que o curso contava com
corpo discente formado por 80 mestrandos, 60 doutorandos
e 25 alunos do Doutorado Interinstitucional.
O corpo docente, por sua vez, é composto por 20 professores
permanentes e 2 colaboradores.
� Na última avaliação trienal da Capes (2010-2012) foi
atribuída nota 5 ao Curso de Mestrado e Doutorado em
Direito Constitucional da Unifor.

o ambiente propício para a troca de conhecimentos. É um programa que vale muito a
pena participar, por aprimorar estes conhecimentos e refletir diretamente no dia-a-dia”.
Vicente desenvolveu, a partir do programa,
plataforma virtual inédita no Brasil, capaz
de viabilizar a realização de acordos entre
pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em
litígios judiciais.
Seguindo a visão da Universidade em dispor o melhor corpo docente a seus alunos, os
estudantes do PPGD contam com acompanhamento diferenciado dos professores durante
todo o curso. “A estrutura física e de corpo
docente da Universidade não se compara a
nenhuma outra instituição de ensino superior
do Estado do Ceará. As renomadas parcerias
internacionais aumentam, ainda mais, o nível de profundidade técnica das pesquisas e
produções acadêmicas dos alunos. Eles são
assessorados, durante todo o período, por profissionais preparados que motivam e inspiram
a sermos melhores a cada disciplina. A referência da Instituição no campo profissional
aumenta o leque de oportunidades no mercado, sendo diferencial nos currículos, seja para
o meio acadêmico ou profissional”, ressalta a
advogada Rosalda Pinheiro, aluna do Mestrado

Acadêmico em Direito Constitucional, onde
pesquisa na linha de Direito Privado.
Rosalda é ex-aluna do curso de graduação
em Direito da Unifor, e o Mestrado Acadêmico já é a segunda Pós-Graduação que ela
realiza na Universidade, onde está concluindo também o curso de especialização em
Direito e Processo do Trabalho. De acordo
com a mestranda, a iniciativa surgiu como
incentivo do Programa de Líderes do PPGD.
“Além de brilhantes professores e orientadores, temos seres humanos sensíveis às nossas
questões, e muito acessíveis, dispostos a auxiliar em nosso desenvolvimento acadêmico
e intelectual”, conclui.
Para a profa. Gina Pompeu, Coordenadora
da Pós-Graduação em Direito Constitucional
da Unifor, na Universidade “você concilia teoria com a prática e tem a oportunidade de
pesquisar, analisar e propor novas soluções
para relevantes questões locais, nacionais e
internacionais. O mercado de trabalho exige
contínua renovação do saber e a sociedade
questiona e requer soluções jurídicas diariamente. O PPGD Unifor é o local ideal para o
debate e para a procura de alternativas que
conciliam fatos políticos, jurídicos, econômicos e sociais”. U

pós-graduação

Destino:
Valedo
Silício
THAÍS SAMPAIO VENCEU CAMPANHA IDEALIZADA
PELA PÓS-UNIFOR E FARÁ PARTE DA 2ª MISSÃO
VALE DO SILÍCIO QUE ACONTECERÁ DE
4 A 8 DE SETEMBRO.
F O T O G R A F I A / ARES SOARES
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A MISSÃO VALE DO SILÍCIO
O Vale do Silício é sinônimo de criatividade e inovação. Lá estão as empresas consideradas modelos de sucesso, a exemplo da Google, Facebook e Apple.
Buscando proporcionar aos seus alunos as melhores experiências profissionais, a Pós-Unifor realiza no mês de setembro a segunda edição da Missão
Internacional para o Vale do Silício.
Na programação, visitas as empresas Google, Likedin, Centro de Inovação da Nissan, Ooyala, líder mundial em plataforma de vídeos para empresas, Intel,
empresa multinacional que fabrica circuitos integrados como microprocessadores e outros chipsets, Ebay, atualmente o maior site do mundo para a venda
e compra de bens, e o mais popular shopping da Internet e Ideo, empresa internacional de design e consultoria em inovação, dentre outras.

d

urante a Colação de Grau 2017.1,
a Pós-Graduação Unifor realizou
campanha especial para os alunos
concludentes. A campanha Caixa
dos Sonhos concedeu viagem com tudo pago
para a 2ª Missão Vale do Silício, na Califórnia,
que acontece de 4 a 8 de setembro. Para participar, durante a cerimônia de Colação de Grau,
os alunos tiveram que gravar um vídeo falando
o que fariam caso ganhassem a viagem para o
Vale do Silício. Os vídeos foram postados na
fanpage da Universidade no Facebook.
Com 13.951 reações, Thaís Sampaio, graduada nos cursos de Comércio Exterior e Ciências
Econômicas, foi a grande vencedora. “Tive conhecimento da campanha pelo site da Unifor.

Assim que li a notícia fiquei muito interessada
e já comecei a sonhar com a possibilidade de
ganhar esse desafio”, afirma.
Para ganhar a campanha Thaís utilizou o
Whatsapp e o Facebook para engajar os seus
contatos. “Eu já morei em quatro países (Peru,
Argentina, Itália e Alemanha) e minha família também é bastante espalhada em várias
cidades e setores. Vi que poderia usar meus
contatos de maneira mais estratégica. Diferente dos meus concorrentes, meus amigos eram
diversos e muitos não se conheciam entre si, o
que me dava uma ideia de que eu teria um efeito multiplicador muito bom, caso realmente
soubesse organizar e engajar essas pessoas”,
explica a vencedora.

Saiba
mais sobre
a campanha
Caixa dos
Sonhos:
https://goo.gl/
VpAqZU

Durante seu período na Unifor, Thaís teve
a oportunidade de participar do Programa de
Dupla Titulação Internaciona e em parceria
com a Technische Hochschule Deggendorf,
na Alemanha, que lhe concedeu a graduação
em Administração Internacional pela universidade alemã. Agora, ela vai aproveitar mais
uma experiência internacional para expandir
contatos profissionais.
“Essa viagem significa a oportunidade de
alavancar uma carreira internacional e de ter
contato com o que há de mais inovador no mundo dos negócios. Além disso, poder participar
dessa missão gera uma concreta possibilidade
de trazer também esses conhecimentos e ideias
inovadoras para cá”, acredita. U

responsabilidade social
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DonaToinha:
alíderque
vaideixar
saudades
ATUANTE NA COMUNIDADE DO DENDÊ DESDE 1978, DONA
TOINHA FOI CIDADÃ EXEMPLAR, GRANDE PARCEIRA DA
UNIFOR E QUERIDA POR TODOS.
F O T O G R A F I A / ARES SOARES

Dona Antônia Agostinho, ou dona Toinha
como era carinhosamente conhecida, faleceu
no dia 30 de julho deste ano. Querida e admirada no bairro Edson Queiroz e região, a
líder comunitária foi personagem presente e
influente no Dendê e defensora da educação,
segurança e do desenvolvimento social, a fim
de garantir o direito à qualidade de vida a
todos os moradores do bairro.
A Universidade de Fortaleza e Dona
Toinha desenvolveram diversas ações em
conjunto, como a reforma do Conselho
Comunitário de Defesa Social Celina Queiroz e a ampla divulgação dos serviços dos
núcleos especializados da Unifor abertos à
comunidade, como o Núcleo de Atendimento Médico Integrado (NAMI), o Escritório de
Práticas Jurídicas (EPJ) e os cursos do Centro
de Formação Profissional. Muito presente no
dia-a-dia da comunidade, dona Toinha era
um verdadeiro elo entre a Universidade e as
famílias do Dendê e mantinha relação de parceria e carinho com os membros da Unifor.
A reitora da Unifor, professora Fátima Veras, conheceu Dona Toinha em 1978, quando
era coordenadora do NAMI, que mantém estreita parceria com o Dendê. Ela confirma a
participação presente da líder na luta pela

saúde básica dos moradores da região: “Ela
nos dizia as necessidades [do Dendê] e a gente
procurava trabalhar em consonância com a
comunidade. Dona Toinha contribuiu demais
com a Universidade. Ela foi como uma professora da Unifor, pois tudo que se relacionava
com a atenção básica de saúde, ela contribuiu.
Era uma figura ímpar e vai fazer muita falta”.
A diretora da Escola de Aplicação Yolanda
Queiroz, Mônica Galeão, afirma que a grande
maioria de seus alunos é residente no Dendê
e que dona Toinha estava sempre presente
com a sua forma carinhosa de tratar a todos.
“Nunca estava em busca de algo para si, estava sempre em busca de algo para os outros”,
comenta. A diretora também reforça a ajuda
da líder comunitária em aproximar a escola
das famílias das crianças. “Eu admirava muito
a dona Toinha. Ela ajudou muito a conciliar a
escola com a comunidade”, conclui.
Símbolo de luta e determinação, dona Toinha era querida também por seus parceiros
na Universidade. Carlos Eufrásio, coordenador da Divisão de Responsabilidade Social
da Unifor, ressalta a importância de Toinha
para a garantia de direitos fundamentais da
comunidade e explica um pouco como sua
imagem inspirava a todos. “Dona Toinha re-

fletia luz, coragem, sabedoria e determinação. Sua admirável
força despertava naqueles que estavam ao seu lado a mesma
vontade transformadora que possuía. Uma cidadã que deixa
legado de ética, compromisso e luta”.
O professor Eufrásio, em homenagem, cita também a poetisa
Cora Coralina para referir-se à dona Toinha: “‘Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras
e plantando flores’ Descanse em paz, minha querida amiga”.
A herança da líder comunitária não será esquecida, e continuará progredindo na gestão de Raimundo Severo, atual presidente
do Conselho Comunitário de Defesa Social Celina Queiroz. O
presidente cita como exemplo o projeto em conjunto com a
Universidade de Fortaleza, o Polo de Produção de Vassouras
Pet. “Todo esse trabalho e esse conhecimento que eu tenho são
graças a ela. Ela foi minha professora e, em homenagem a ela,
a gente vai dar sequência a esse trabalho que ela deixou como
legado”, finaliza.
Dona Toinha não é só admirada por seus colegas de trabalho.
Leandro de Sousa, neto da líder da comunidade, explica um pouco sobre como sua avó teve influência no desenvolvimento do
local. “Ela praticamente fundou o bairro. A importância dela é a
luta para a melhoria da comunidade, buscando projetos sociais,
ajudando os jovens a não ficar na rua e a ficar na sala de aula... E
ela sempre teve essa parceria também com a Unifor”.
A imagem de Dona Toinha, apesar de fazer grande falta, não
será esquecida pelas pessoas da comunidade ou pelo corpo da
Unifor, que é grato por toda ajuda e cuidado que a líder tinha
para com o Dendê. U

no intervalo
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“ESPERO QUE SEJA UM
SEMESTRE MARAVILHOSO,
de muitas surpresas,
muitas conquistas.
Espero tirar muitas
notas boas, que eu
possa aproveitar muito
o semestre em relação
às disciplinas, aos meus
amigos e aos trabalhos”.

“ESPERO QUE O SEMESTRE SEJA CONSTRUTIVO, que eu
continue gostando e me apaixonando cada dia mais
pelo meu curso. Espero conseguir um estágio e quero
adotar um gato daqui da Unifor”.

Priscylla Fernandes
e Thais de Castro, 22
anos, são alunas do 6º
semestre de Odontologia

COMO É BOM REVER
NOSSOS ALUNOS! DEPOIS
DO PERÍODO DE FÉRIAS,
O CAMPUS ESTÁ CHEIO
NOVAMENTE! DE VOLTA
À ROTINA DE ESTUDOS,
TRABALHOS, PROVAS E
MUITO APRENDIZADO,
ELES NOS CONTAM O QUE
ESPERAM DESTE NOVO
SEMESTRE. CONFIRA!

Zanaira dos Santos, 19 anos, é aluna do 2º
semestre de Psicologia

“ESPERO COISAS BOAS, MELHOR QUE O SEMESTRE
PASSADO. Acho que eu posso administrar melhor

“EU ESTOU MUITO
FELIZ, pois neste

o semestre, fazer mais coisas na própria Unifor,
participar de mais coisas, de apresentações.
Tem muitas palestras. Eu queria participar mais”.

semestre estou
tendo muitas
cadeiras práticas e
conhecendo novas
áreas da Publicidade,
para além da que
eu tenho interesse.
Acho que vai ser um
bom semestre com
novas experiências,
novos professores”.

Pedro Augusto, 20 anos, é aluno
do 2º semestre de Engenharia Elétrica

Hugo Pascoal,
19 anos, é aluno
do 4º semestre
de Publicidade
e Propaganda

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

“EU ESPERO ALCANÇAR UMA
BOA INSERÇÃO NO MERCADO
DE TRABALHO, um estágio
remunerado ou não, tanto
para exercer o que aprendo
aqui dentro, quanto para
crescer profissionalmente. Ter
experiências me relacionando
bem e sempre melhor com
os professores e alunos”.
Lia Barros, 21 anos, é aluna
do 7º semestre de Arquitetura

“MINHA EXPECTATIVA É QUE EU
CONSIGA TER BONS RESULTADOS,

“ESSE SEMESTRE ESTÁ SENDO BEM
DESAFIADOR, se aproximando do fim

que minhas notas e minha
performance sejam melhores que
as do ano passado e que eu consiga
terminar o semestre com êxito”.

do curso, novas metas, preparação
para a OAB e espero passar por esses
desafios”.

Richard de Oliveira, 17 anos, é
aluno do 2º semestre de Engenharia
de Controle e Automação

Carlos Roger, 23 anos, é aluno
do 9º semestre de Direito

porta-retrato

ESPAÇO DE PESQUISA
E INOVAÇÃO
Localizado majoritariamente
no bloco M e com o objetivo de
promover espaço fértil para inovação,
foi inaugurado no dia 14 de julho
deste ano o Parque Tecnológico
da Universidade de Fortaleza, mais
conhecido como TEC Unifor. Abrigando
setores de pesquisa, desenvolvimento
de empresas de base tecnológica,
laboratórios de pesquisa e incubadora,
o TEC possui cerca de 100 alunos
vinculados a projetos desenvolvidos
ao parque e é uma forma de conectar
estudantes, professores e empresas
em busca de projetos inovadores.

TÁ NA MODA, TÁ NA PRAIA
No dia 23 de julho, o curso
de Design de Moda da Unifor
realizou a primeira edição do
desfile “Tá na moda, tá na Praia”,
na barraca Guarderia, na Praia
do Futuro. Os looks da mini
coleção foram inspirados na arte
contemporânea cearense e foram
produzidos por quatro alunos da
disciplina Programa Integrador
III - Planejamento de Coleções,
ministrada pela professora
Priscila Medeiros. A programação
musical ficou por conta do DJ
Guga de Castro.

PRODUÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE BIOFÁRMACOS
A Unifor realizou, por meio do Núcleo de Biologia Experimental
(Nubex), ligado ao Centro de Ciências da Saúde (CCS), a I Reunião
Brasileira em Tecnologias para a Produção e Regulamentação de
Biofármacos, nos dias 20 a 22 de julho, no auditório da biblioteca. O
evento reuniu especialistas em diferentes plataformas para a produção
de medicamentos biológicos, além de especialistas em regulamentação
governamental para a produção de biofármacos a fim de promover
a troca de experiências na área de produção desses medicamentos
em animais geneticamente modificados. A Universidade recebeu 150
participantes, divididos entre profissionais e estudantes.
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UNIFOR FAZ BONITO NA
COPA DO BRASIL
O time de futsal feminino da
Unifor chegou à fase semifinal
da Copa do Brasil de Futsal
Feminino após conquistar
a vitória nos dois jogos que
disputou nas quartas de final.
As disputas foram contra Jequié
E. C., da Bahia. O jogo de ida
contra o time ocorreu no dia
15 de julho e teve o resultado
de 2 a 0 enquanto a disputa
de volta ocorreu no dia 22 de
julho no Ginásio Poliesportivo
da Universidade, e terminou
com mais uma conquista para
o time da Unifor, com 6 a 0 no
placar final. Infelizmente, na
semifinal, o time da Unifor foi
eliminado nos pênaltis para a
equipe Iranduba, do Amazonas.
No entanto, essa derrota não
tirou o brilho da campanha das
meninas do futsal da Unifor na
Copa do Brasil 2017. Parabéns às
atletas e à comissão técnica!!

ALUNOS DA REDE PÚBLICA VISITAM UNIFOR
Cerca de 1.100 alunos da rede pública estadual visitaram a
Unifor em agosto, dentro da parceria da Universidade com
a Secretaria de Educação Básica (Seduc), do Governo do
Estado. Os alunos, de escolas de Fortaleza e do interior,
visitaram os equipamentos instalados no Campus, como
o ginásio poliesportivo, o parque de atletismo, a piscina
semiolímpica e o Centro de Convivência, participaram de
palestras sobre formação profissional com professores da
Vice-Reitoria de Graduação e aproveitaram para conhecer
as duas exposições em exibição no Espaço Cultural Unifor:
“Antonio Bandeira: um abstracionista amigo da vida” e
“Imagens Impressas: um Percurso Histórico pelas Gravuras
da Coleção Itaú Cultural”.

BEM VINDOS, INTERCAMBISTAS!
Os intercambistas estrangeiros de 2017.2 receberam boas vindas da Unifor dia 7 de agosto,
no auditório A2, por seus buddy’s (alunos da Universidade que “adotam” um intercambista),
professores e outros funcionários da casa no “Orientation Day”, evento idealizado pela
Assessoria Internacional da Vice-Reitoria de Extensão. O objetivo do encontro também
foi explicar aos novos alunos um pouco sobre o funcionamento da Universidade, como
avaliações, documentos e outras informações necessárias para o bem estar do aluno Unifor.
No total, são 55 intercambistas oriundos de nove países em diferentes cursos da Universidade.

Vem aí

CIÊNCIA • ARTE • INOVAÇÃO

16 a 21
de outubro

