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CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

Assistência
social e
formação
profissional
COM VALORES SIMBÓLICOS OU GRATUITOS, A UNIFOR OFERECE
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PARA A COMUNIDADE, UNINDO
ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO PARA
ALUNOS. SÃO DUAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, DIVIDIDAS
EM 100 CONSULTÓRIOS E FUNCIONANDO DIARIAMENTE NO
CAMPUS DA UNIVERSIDADE. OS ALUNOS COMEÇAM A ATUAR
NAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DESDE O 4º SEMESTRE E SUAS
HORAS DE ATIVIDADES PRÁTICAS ATENDEM OBRIGATORIEDADE
DE ATIVIDADES CURRICULARES DENTRO DAS DISCIPLINAS.
Jeremias Leite Magalhães e a aluna Bárbara Germanowicz, de Odontologia
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O Grupo de Pesquisa em Fisioterapia
e Desempenho Humano estimula
a iniciação científica do corpo
discente do Centro de Ciências
das Saúde (CCS), além de analisar
o gerenciamento de serviços de
saúde prestados pela Unifor e de
desenvolver pesquisas.

Confira as notícias e fatos
que foram destaque nas
mídias sociais da Unifor em
outubro, como o espaço
Rachel de Queiroz, com
parte do acervo pessoal
da escritora cearense, e o
Mundo Unifor 2017.

A Unifor presta diariamente diversos atendimentos
em suas clínicas odontológicas, beneficiando gratuitamente ou a baixo custo
comunidades carentes de
Fortaleza.

ALCANCE
SOCIAL
a
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Unifor, além de seu papel de fomento à educação, cultura e arte, realiza
em diversas áreas do conhecimento
atendimentos diários e gratuitos à
comunidade, não só de seu entorno mas de diversos bairros de Fortaleza. Um desses serviços
está concentrado nas clínicas odontológicas, centros de formação profissional e de assistência à
população mais necessitada da capital cearense.
Nelas, professores, alunos e funcionários prestam
não só o atendimento básico em odontologia. São
realizados procedimentos inovadores e de alta
complexidade, por meio de iniciativas como os
projetos de Atendimento ao Paciente com Necessidade Especial (Panpe), o Saliva Artificial, o
Prótese da Face e o Mamãe Bebê. Esses projetos,
juntos, beneficiam mães, bebês, jovens e adultos,
além de crianças como o Jeremias, que está na
capa desta edição, ao lado da aluna Bárbara Germanowicz. São projetos de amplo alcance social e
que muito nos orgulham, pela dedicação, carinho
e profissionalismo de todos que deles participam.
Na área de incentivo à inovação, a Unifor, por
meio do Grupo de Pesquisa em Fisioterapia e Desempenho Humano, tem estimulado a iniciação
científica do corpo discente do Centro de Ciências
da Saúde (CCS). O grupo, criado em 2014, tem
ainda os objetivos de analisar o gerenciamento
de serviços de saúde prestados pela Unifor e de
desenvolver pesquisas relacionadas às diversas
vertentes da fisioterapia, de forma individual e
coletiva. O resultado imediato dessa iniciativa
é o estágio alcançado atualmente pelo curso de
fisioterapia, considerado o sexto melhor do país
e o melhor do Norte/Nordeste entre as universidades privadas, segundo o Ranking Universitário
da Folha (RUF) 2017.
Finalmente, nesta edição, abrimos também destaque para o resumo das atividades realizadas
com sucesso no Mundo Unifor 2017, encerrado
em outubro passado.
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Boa leitura a tod@s!
10

MUNDO UNIFOR

Em duas páginas, você confere o
melhor do Mundo Unifor, que reuniu
palestrantes como André Carvalhal,
Contardo Calligaris, Giuliano
Cedroni, Jacson Fressato, Marcia
Tiburi e Sergio Abranches, além de
apresentações artísticas de Arnaldo
Antunes e Marcelo Jeneci.
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PÓS-UNIFOR

Quinze alunos da PósGraduação da Unifor
apresentaram em outubro
seus trabalhos em evento
promovido pela fundação
do ex-presidente dos
Estados Unidos Bill
Clinton.

14

PORTA-RETRATO

Outubro foi marcado por
diversas atividades não
só no Campus Unifor
como também em ações
extramuros, como, por
exemplo, a primeira
exposição internacional da
Fundação Edson Queiroz.

ANA QUEZADO
Diretora de Comunicação
e Marketing da Unifor

AGENDA

graduação

1. VISITA GUIADA
O Programa Tutorial Acadêmico (PTA) do
Centro de Ciências Jurídicas promove, no dia
17 de novembro, visita guiada à exposição
“Antonio Bandeira: um abstracionista amigo
da vida”, em cartaz no Espaço Cultural Airton
Queiroz. A participação dos alunos de Direito
na visita, prevista às 11h20, contará como
atividade complementar. As inscrições podem
ser feitas na sede do PTA, bloco K, sala K-01.
Saiba mais: unifor.br ou (85) 3477.3326

2. MESTRADO E DOUTORADO
EM ADMINISTRAÇÃO
Até o dia 24 de novembro a Unifor está
com inscrições abertas para o Programa
de Pós- Graduação em Administração de
Empresas (PPGA) em 2018. São ofertadas
até 30 vagas para mestrado e 10 vagas para
doutorado. As inscrições devem ser realizadas
na Secretaria do Programa de Pós-Graduação
em Administração de Empresas, que funciona
no Bloco E, Sala 13, de segunda a sexta-feira,
de 8h às 11h e de 14h às 21h. O valor da taxa
de inscrição é de R$ 132,00. Também serão
aceitas inscrições via Correios (Sedex).
Saiba mais: (85) 3277.3229

3. PRÁTICAS INTEGRATIVAS
O curso de Psicologia promove, no dia 8
de dezembro, sua XVIII Mostra de Práticas
Integrativas. Trata-se de um momento no
qual os alunos apresentam os trabalhos
desenvolvidos nas disciplinas práticas da
graduação para seus colegas de todo o curso,
com integração e interação entre eles.
A mostra acontece durante todo o dia, de 7h30
às 20h30, no Bloco F da Unifor. Ao mesmo
tempo, será exibida uma Mostra Cultural, com
apresentações artísticas dos alunos.
Saiba mais: (85) 3477.3343

4. TCCS UNIFICADOS
O Centro de Ciências da Saúde realiza,
nos dias 12 e 13 de dezembro, o X Ciclo de
Apresentações dos TCCs Unificados. O evento
reúne os trabalhos de conclusão dos cursos da
Saúde do semestre 2017.2. As apresentações
ocorrerão no Hall do Bloco B, de 8h às 17h30.
Inscrições: www.unifor.br

Estímulo
à pesquisa
o

curso de fisioterapia
da Universidade de
Fortaleza (Unifor)
obteve destaque
nacional por ter sido considerado
o sexto melhor do país e o melhor
do Norte/Nordeste entre as
universidades privadas, segundo o
Ranking Universitário Folha (RUF)
2017, divulgado em agosto passado.
Um dos motivos determinantes
é o trabalho realizado pelo Grupo
de Pesquisa em Fisioterapia e
Desempenho Humano, segundo
a Prof.ª Dr.ª Ana Paula Abdon, líder
e uma das pesquisadoras do grupo.
O grupo estimula a iniciação
científica do corpo discente do
Centro de Ciências da Saúde
(CCS), a fim de implantá-la de
forma interdisciplinar. O grupo
tem ainda os objetivos de analisar
o gerenciamento de serviços de
saúde prestados pela Unifor e de
desenvolver pesquisas relacionadas
às diversas vertentes da fisioterapia,
de forma individual e coletiva.

SERVIÇO:
Grupo de
Pesquisa em
Fisioterapia
e Desempenho
Humano.
Informações:
3477.3207

Destaque em sua área, o curso de fisioterapia Unifor
se diferencia por diversos motivos, como atividades de
monitoria, iniciação científica, grupos de estudo e pesquisa,
intercâmbios acadêmicos e a possibilidade de exercer
a prática por meio do Núcleo de Atenção Médica Integrada
(NAMI). A graduação também alcançou 4 estrelas na
avaliação do Guia do Estudante de 2017.

Formado por nove professores, o grupo oportuniza
aos alunos de graduação a introdução à pesquisa.
De acordo com professora Ana Paula, são muitas as
competências trabalhadas nas reuniões do grupo,
beneficiando indistintamente estudantes e professores.
“O aluno trabalha com diversas temáticas de pesquisa
e aprimora seus conhecimentos por meio da leitura de
artigos, discussão em grupo e debates relacionados à
área estudada. O grupo de pesquisa também oportuniza
aos alunos do curso a possibilidade de participar de
grupos de estudo, organizados pelos professores. Assim,
é possível estimular e despertar o interesse da pesquisa
no aluno”, ressalta.
A professora destaca ainda que as metas do grupo,
que envolvem número determinado de publicações
e de alunos orientados, têm sido alcançadas, de forma
a garantir bons resultados à pesquisa, aos professores
e aos alunos participantes. “O grupo se formou
e garantiu que as publicações se perpetuassem e que
as produções continuassem”, frisa.
Certificado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
principal órgão público de incentivo à pesquisa no
Brasil, o grupo foi criado em 2014 e hoje dispõe
de nove professores pesquisadores da Unifor e um
convidado, e já contou com a participação de 39
alunos de graduação. U

UpDate
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#RACHELDEQUEIROZ
Incentivar a arte e a cultura é um dos grandes
diferencias da Unifor. Em maio deste ano, foi
inaugurado na Biblioteca Central espaço especial
com o valioso acervo da escritora cearense Rachel
de Queiroz. O acesso ao acervo é gratuito, aberto ao
público e pode ser feito de segunda a sexta-feira, de
8h30 às 17h e aos sábados, de 8h às 13h. O espaço
é sucesso também nas nossas mídias digitais. Em
10 de outubro, publicamos em VT LINDO que conta
um pouco da história de Rachel de Queiroz e da
importância do acervo para a Unifor. Foram mais
de 9 mil pessoas alcançadas.

Saiba mais: Fanpage (Unifor Oficial)
ou o Youtube (http://bit.ly/2ifa0EV)

ACOMPANHE A UNIFOR
NAS MÍDIAS SOCIAIS!
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#MUNDOUNIFOR2017
O Mundo Unifor movimentou a Universidade de Fortaleza no mês
de outubro e trouxe para o #CampusUnifor grandes nomes como
Contardo Calligaris, Silvio Meira e Márcia Tiburi. O megaevento
abordou a temática “As Artes do Pensamento em Tempos de
Mudança” e proporcionou momentos de reflexão sobre o cenário
brasileiro e global. Atrações artísticas como Marcelo Jeneci e Arnaldo
Antunes também passaram por aqui durante o MU 2017. A cobertura
das mídias digitais foi destaque durante o evento e nessa edição do
Unifor Notícias você vai conferir um resumão desse evento. ;)

UNIFOROFICIAL

UNIFORCOMUNICA

#ESTUDENAUNIFOR
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Outubro também foi mês de Processo Seletivo Unifor 2018.1. Nos dias 8 e 22 de
outubro, o #CampusUnifor ficou repleto de candidatos e fizemos vários cliques dos
futuros #AlunosUnifor para o nosso Instagram (Unifor Comunica). Conhece alguém
que quer estudar com a gente? As inscrições para a 2ª fase do Processo Seletivo estão
ABERTAS. São 3 formas de ingresso: ENEM, ESCORE UNIFOR e PROVA que será
realizada no dia 25 de novembro.

Mais informações e inscrições: www.estudenaunifor.unifor.br

#DESAFIOT
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade 2017) está
chegando! A prova será realizada no dia 26 de novembro e estão sendo
convocados os alunos dos cursos do Centro de Ciências Tecnológicas da
Unifor. No decorrer de todo o ano, a diretoria e a Assessoria Pedagógica do CCT
engajaram os estudantes com o projeto “Desafio T”, com atividades presenciais,
formação de equipes e solução de quizzes e desafios pelo Unifor Online.

Saiba mais: http://desafiot.unifor.br/
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#PÓS-UNIFOR
Para você que quer investir na continuidade dos seus estudos, sejam
acadêmicos ou práticos, fique atento aos editais lançados neste segundo
semestre para os cursos de Mestrado e Doutorado da Unifor. O Programa
de Pós-Graduação em Administração de Empresas (www.unifor.br/ppga)
recebe inscrições até 28 de novembro. Para o Mestrado Profissional em
Odontologia (www.unifor.br/mpo) o prazo vai até fevereiro de 2018. Outros
editais lançados foram os de Mestrado e Doutorado em Informática Aplicada
(www.unifor.br/ppgia) e em Saúde Coletiva (www.unifor.br/ppgsc).

Saiba mais: http://posgraduacao.unifor.br/

odontologia

Clínicasde
conhecimento
eassistência
COM VALORES SIMBÓLICOS OU GRATUITOS, OS SERVIÇOS DAS
CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA UNIFOR AMPARAM A POPULAÇÃO
UNINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DE CONHECIMENTO

F O T O G R A F I A / ARES SOARES

c

riadas para oferecer campo de prática para alunos
da graduação em Odontologia da Unifor, as clínicas
odontológicas atendem de forma gratuita a população de Fortaleza, incluindo professores, funcionários
e alunos da Universidade. Os atendimentos acontecem após triagem por ordem de chegada e é necessário que o paciente tenha
interesse, procure os serviços e aceite ser atendido por um aluno da
graduação. Os atendimentos ocorrem todos os dias da semana, de
7h às 17h, com exceção às segundas e quintas, quando os serviços
são ofertados das 17h às 20h40.
São duas clínicas odontológicas, uma multidisciplinar e outra
integrada, divididas em 100 consultórios e funcionando diariamente no campus da Universidade. Os alunos do curso começam a
atuar nas clínicas odontológicas desde o 4º semestre e suas horas
de atividades práticas atendem obrigatoriedade de atividades
curriculares dentro das disciplinas. “Paralelo a isso, existem os projetos de extensão que ampliam o universo do atendimento dentro
do curso. Projeto de extensão é o aluno fora do horário de aula, ele
procura esses projetos, que acontecem dentro e fora da Universidade, para justamente aumentar sua prática clínica”, explica o
professor André Campos, coordenador do curso de Odontologia.
Ainda de acordo com o professor, o diferencial do curso é
oferecer cenário prático responsável por capacitar os alunos em
diversas atividades, teóricas, práticas clínicas e laboratoriais, educativas e motivacionais, mediante a execução e aperfeiçoamento

Saiba Mais!
As clínicas
odontológicas
ficam no Bloco
O, dentro do
campus da
Unifor.
Informações
pelos telefones
3477-3211
e 3477-3052
Para o atendimento e a triagem, o paciente
deve portar
encaminhamento médico,
documento
de identidade
e comprovante
de residência.

“A UNIFOR OFERECE ESTRUTURA
ÓTIMA. É gratificante esse atendimento,
poder ver o retorno, pois os pacientes
sempre agradecem. Me sinto grato por
poder prestar esse serviço aos pacientes”.
Emmanuel dos Santos, aluno do 9º semestre de Odontologia Unifor
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PROJETO MAMÃE BEBÊ
O projeto Mamãe Bebê existe há cerca de quinze anos e possui como
público bebês de três meses a três anos, com problemas bucais ou não.
A proposta é trabalhar tanto com a prevenção – a fim de orientar os pais
sobre os primeiros cuidados odontológicos da criança – quanto com o
tratamento, como cáries.
Para o aluno, a experiência é fundamental, pois propicia o contato com
o paciente recém-nascido – considerado pela coordenadora do projeto,
Grace Sampaio, um paciente de risco – desde a graduação, sendo essa
oportunidade essencial para o estudante por ser um procedimento mais
delicado e feito de forma diferente dos habituais. “A Universidade abre esse
leque para eles”, afirma a coordenadora.
Com o objetivo também de disseminar o conhecimento sobre como prevenir
questões odontológicas futuras, além de orientar os pais sobre outras
questões relacionadas, o projeto também instrui sobre problemas de sucção,
de aleitamento, sobre dietas, entre outros cuidados com o bebê.

VOCÊ SABIA?
A Coordenação do curso de Odontologia Unifor, juntamente ao Centro
Acadêmico, realiza a Jornada Acadêmica de Odontologia (JAO), um
evento acadêmico específico que possui como objetivo a apresentação de
trabalhos, simpósios, cursos e workshops. A Jornada já possui vinte edições
e ocorre desde 1998.

“VIM PARA CÁ POR UM PROBLEMA
DE ESTÉTICA. O tratamento daqui é
ótimo. Já trouxe também os meus
dois ‘pequenos’. É um tratamento
que vale a pena, de primeira qualidade.”
Marcia Adriana, dona de casa

odontologia

“A GENTE FAZ TRANSFORMAÇÕES QUE VÃO AJUDAR
O PACIENTE A SORRIR E A SENTIR-SE MAIS CONFIANTE.
Alguns não têm acesso a outro serviço odontológico, e
mesmo os que têm, continuam a buscar a Universidade
porque confiam. Eles se sentem muito seguros quando
estão sendo atendidos aqui”.
Denise Moraes, professora e coordenadora da Clínica Integrada III da Unifor

“EXISTEM SITUAÇÕES
EM QUE VOCÊ AINDA ESTÁ
APRENDENDO E PRECISA
ADQUIRIR MAIOR
VELOCIDADE NO RELACIONAMENTO
COM O PACIENTE. A gente fala ‘ganhar
a mão’, que é conseguir fazer os
procedimentos com mais velocidade,
eficiência e praticidade. Cada aluno tem
seu espaço e a capacidade de realizar
os procedimentos”.
Roberto de Sousa, aluno do 9º semestre de Odontologia.

das práticas aprendidas em sala, aplicando
conhecimento das áreas de odontopediatria
e ortodontia.
Entre os projetos de extensão que as
clínicas oferecem está o Projeto Saliva Artificial, que é uma parceria com o Hospital
Geral de Fortaleza e atende pacientes que
sofreram tratamentos cirúrgicos que envolvem as glândulas salivares. Já o Projeto
de Atendimento ao Paciente com Necessidade Especial (Panpe) atende crianças
especiais na faixa etária de seis meses até
onze anos com alterações físicas e sistêmicas,
como paralisia cerebral, síndrome de down,
transtorno do espectro autista, TDH, transplantadas ou cardiopatas.
Gabriel Carvalho, aluno do 6º semestre,
apesar de não fazer parte de nenhum dos projetos de extensão da Universidade, reconhece
sua importância para os alunos e para a co-

munidade. “Nós buscamos uma abordagem
mais humana do paciente, independente da
condição financeira e do nível social que essa
pessoa está inserida. Nós a tratamos do mesmo
jeito”, explica o estudante. “A gente poder oferecer esse serviço gratuito aqui na Unifor para
as pessoas que moram aqui perto no Dendê,
principalmente, é muito gratificante. Oferecemos o serviço para eles, que se sentem muito
felizes e acolhidos”, ressalta.

AJUDA NA AUTOESTIMA
Em funcionamento desde 2003, o projeto Prótese
de Face funciona às quartas-feiras à tarde e possui
como objetivo reabilitar pessoas portadoras de
lesões na face, cabeça ou maxilar, em sua maioria sem nenhum custo. O propósito principal é
resgatar e otimizar a autoestima dos pacientes,
geralmente incitado por alguma doença em que
houve a necessidade da remoção de algum órgão.
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“O projeto surgiu para a gente reabilitar essas pessoas e
devolver a convivência social a elas”, explica a profª Fátima
Teixeira, coordenadora do projeto. “Quando a gente faz a
prótese, reabilita essa parte perdida, você vê a alegria, a satisfação da pessoa. A gente devolve algo imprescindível, que
é a satisfação de viver”.
Dentre os serviços realizados, estão próteses oculares
(olho), nasais (nariz), auriculares (orelha), oculopalpebrais
(olho e pálpebras) e faciais extensas que envolvem dois ou
mais órgãos perdidos e a comunicação buco sinusal. São 10
alunos estagiários de preferência a partir do 9º semestre
que realizam os procedimentos clínicos, no atendimento, e
laboratoriais, na confecção das próteses. “No projeto a gente
faz tudo”, completa a coordenadora.
Além da participação dos alunos de Odontologia, também
participam alunos do curso de Fisioterapia, Fonoaudiologia e
Psicologia, a fim de garantir tratamento completo e integrado.
O projeto possui convênio com a Santa Casa da Misericórdia,
Hospital Geral de Fortaleza, o Centro Regional Integrado de
Oncologia, dentre outros. U

“O ALUNO FICA TODOS OS DIAS AQUI À
TARDE E VAI COMEÇANDO A ADQUIRIR
SUA AUTONOMIA DE TRABALHO. Essa
é a importância da Clínica Integrada III:
preparar o aluno para sair para o mercado. Aqui ele
desenvolve autonomia e vai desenvolver toda a parte
teórica que ele aprendeu em todos os outros semestres”.
Eduardo Gurgel, professor de Endodontia e do plantão de urgência da Clínica Integrada III

Campus & Comunidade

Diasde
conhecimento
etrocade
ideias

TECNOLOGIA E INTERNET
Para dissertar sobre tecnologia e sua
relação com o ser humano em futuro
próximo, Silvio Meira fez diversas reflexões entre o futuro da relação entre
a internet e as pessoas, bem como
os pré-requisitos das plataformas
digitais que poderão ser necessários
em futuro próximo, além de diversos
assuntos relacionados à tecnologia
da informação”.

MODA SUSTENTÁVEL

O MUNDO UNIFOR 2017 REUNIU DE 16 A 21 DE OUTUBRO ALGUNS DOS
PENSADORES MAIS INFLUENTES DA ATUALIDADE NO BRASIL. FORAM
DIAS DE MUITA TROCA DE IDEIAS E CONHECIMENTO, BENEFICIANDO
NÃO SÓ ALUNOS E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA MAS
VISITANTES DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO DO CEARÁ.
A EXTENSA PROGRAMAÇÃO CONTEMPLOU AINDA ARTE E CULTURA, COM
SHOWS, PERFORMANCES ARTÍSTICAS E LITERATURA.
CONFIRA O MELHOR DO MUNDO UNIFOR 2017.

O empresário de moda André Carvalhal defendeu a prática sustentável
de design de moda, a fim de destacar
os impactos culturais e ambientais,
bem como seus propósitos sociais.
Ele compartilhou experiências e
filosofias sobre seu trajeto na área de
marketing e moda e explicou sobre
o processo de criação dos livros “A
Moda imita a vida” (2014) e “Moda
com Propósito” (2016).

F O T O G R A F I A / ARES SOARES

CINEMA E CRIATIVIDADE
O diretor e roteirista Giuliano Cedroni, autor da série de documentários
que retrata a terceira idade no Brasil,
discutiu o processo da construção
da narrativa do projeto, desde a sua
apuração e pesquisa até o processo
de finalização do trabalho apresentado para a HBO/Canal Max.

MÚSICA E POESIA
O artista e instrumentista Marcelo
Jeneci realizou apresentação artística
para cerca de 1.500 pessoas na Praça Central da Universidade. O artista
apresentou músicas conhecidas por
seus fãs, como “Felicidade”, “O Melhor da Vida” e “Feito para Acabar”
em novas versões, além de canções
inéditas e regionais, que animaram o
público presente.

O ROBÔ LAURA
O arquiteto de sistemas Jacson
Fressatto contou toda a história por
trás do robô Laura, primeiro robô
com inteligência artificial gerenciador
de riscos do mundo, criado após a
morte da filha do palestrante. Ele
informou os bons resultados obtidos
pelo robô no controle de doenças
infecto-contagiosas em hospitais.
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PERFORMANCE POÉTICA

JORNALISMO POLÍTICO

Com sons, imagens, música e poesia,
o músico e poeta Arnaldo Antunes
lotou o Teatro Celina Queiroz para
realizar performance poética, que
envolveu jogo de palavras, objetos
simbólicos, luzes, entre outros artifícios para alcançar o público pelo
sensorial.

A professora Fernanda da Escóssia
dividiu suas experiências e conhecimentos acerca das atividades de
um jornalista político em oficinas
realizadas para alunos e professores
da Unifor. Ela deu dicas e táticas
para checagem de informações e
diferenciou termos jurídicos que podem confundir estudantes que não
possuem familiaridade com a área.

ENCONTROS CIENTÍFICOS
Os Encontros Científicos tiveram
como objetivo divulgar atividades
de pesquisas realizadas por alunos,
professores e gestores da Unifor e de
outras instituições do estado. Foram
quatro categorias disponíveis ao
participante, entre Pós-Graduação
e Pesquisa, Iniciação à Pesquisa,
Iniciação à Docência e Práticas
Docentes, e os melhores trabalhos
concorreram a menções honrosas,
tablets e notebooks.

FILOSOFIA E ATUALIDADE

ERA DO IMPREVISTO

A filósofa Marcia Tiburi compartilhou
suas reflexões acerca da situação
política nacional e fez alusões ao
seu livro “Como Conversar com um
fascista - Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro” (2015),
relacionando suas opiniões à ética,
política, feminismo e educação.

O sociólogo Sérgio Abranches realizou palestra sobre diversos assuntos
que envolveram a importância
da democracia participativa e da
sustentabilidade social. O palestrante
compartilhou previsões, destacou a
efemeridade do tempo e relacionou
as mudanças causadas principalmente pelas plataformas digitais com
as prioridades do ser-humano.

CINEMA
A mostra Unifor CinEma teve sua 10ª
edição, reunindo produções audiovisuais de alunos do curso de Cinema
e Audiovisual da Universidade de
Fortaleza. O evento contou com a
transmissão de curtas-metragens,
documentários e videoclipes, sobre
violência contra a mulher, ditadura
militar, democracia e liberdade.

PRÊMIO AIRTON QUEIROZ

LITERATURA DE CORDEL

A 20ª Jornada Acadêmica de
Odontologia (JAO) premiou a aluna
Larissa Bernardo com o Prêmio
Chanceler Airton Queiroz, que
premia o melhor trabalho entre três
selecionados para a categoria Fórum
Acadêmico e concede passagem
de ida e volta para a reunião anual
da Sociedade Brasileira de Pesquisa
Odontológica (SBPqO).

A Unifor organizou oficina de cordel,
com o objetivo de encantar e estimular os estudantes a praticarem este
estilo de escrita, de caráter histórico,
popular e regional no Nordeste.
Com a participação do cordelista
Klévisson Viana, o curso envolveu
palestras sobre a história do cordel e
técnicas de escrita.

CIDADANIA JURÍDICA
O Escritório de Práticas Jurídicas
(EPJ) promoveu ações de cidadania
à comunidade de forma gratuita durante 16 a 21 de outubro. O objetivo
foi orientar, tirar dúvidas, mediar
conflitos e prestar serviços jurídicos
para a população geral.

DESAFIO ESCOLAS
MODERNIDADE E FELICIDADE
O psicanalista Contardo Caligaris abordou diversos temas
contemporâneos sobre o mal-estar
e a repressão do ser humano na
contemporaneidade, além de redes
sociais, família e felicidade. Ele fez
referências a filmes, livros e autores
ligados à psicologia.

MEDICINA, CORDEL
E CANTORIA
A professora Paola Torres, do corpo
docente da Unifor, apresentou show
misturando cordel e medicina, a
fim de tornar o aprendizado lúdico
e regional. Ela apresentou músicas
de roda e cirandas e recitou versos
cordelistas sobre sua infância e as
dificuldades e doenças do povo
sertanejo.

O Curso de Educação Física da
Unifor realizou em seu Parque
Desportivo o Desafio Unifor Escolas
2017, que promoveu competições
esportivas entre escolas do Ensino
Médio de Fortaleza e Região Metropolitana. As atividades envolveram
judô, atletismo, futsal, voleibol e
handebol, além de avaliações físicas
para os atletas presentes.

Pós-Graduação
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Alunos
apresentam
trabalhos
emevento
daFundação
Clinton
A CLINTON GLOBAL INITIATIVE
UNIVERSITY (CGIU) REUNIU
UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES
DE TODO MUNDO NA NORTHEASTERN
UNIVERSITY, EM BOSTON
F O T O G R A F I A / PÓS-UNIFOR

Quinze alunos da Pós-Unifor participaram
de 13 a 15 de outubro de mais uma edição do
CGI U, evento organizado pela Fundação Clinton, parceira da Universidade de Fortaleza,
dessa vez, na Northeastern University, em
Boston. O evento, que recebeu mais de 1.100
alunos de todos os lugares do mundo, tratou
de temas como educação, meio ambiente e
mudanças climáticas, paz e direitos humanos,
redução da pobreza, e saúde pública.
Entre os trabalhos dos alunos da Pós-Unifor aprovados, destacam-se os temas
relacionados ao emponderamento de jovens
e mulheres em comunidades carentes de
Fortaleza, consumo responsável e sustentabilidade, educação e saúde. Para o aluno
Carlos Pimentel, do Mestrado Profissional
em Administração, a seleção de seu trabalho
comprovou que, mesmo no mundo empresarial, é necessário pensar em ações e projetos
que resultem em benefícios para a sociedade
como um todo.
Seu trabalho consiste na utilização de
resíduos (borra) da produção de tintas imobiliárias à base de água na fabricação de tijolos
sustentáveis. “A ideia partiu do conhecimento da realidade de uma comunidade carente
beneficiada por meio de ações da comunidade
religiosa da qual fazemos parte, e vontade de

propor algo inovador. Aliando sustentabilidade e compromisso social, buscamos a melhoria da segurança alimentar desta população
e consequente evolução de seu desenvolvimento”, destaca Carlos.
Também com o intuito de impactar positivamente uma comunidade, a aluna Ana Paula Gomes, do Doutorado em Direito
Constitucional, apresentou o projeto “Mediação em Rede”, que
busca explicar para os moradores da cidade de Quixadá, interior
do Estado, como funciona mediação de conflitos. “Saber que um
projeto realizado no interior do Ceará foi apresentado internacionalmente nos passa um sentimento de realização e nos mostra
que vale, sim, o esforço e nos motiva a continuar trabalhando”,
explica Ana Paula.
Para a vice-reitora de Pós-Graduação, Lilia Sales, a Universidade de Fortaleza, como única instituição de ensino do Brasil
parceira da Fundação Clinton, estimula seus alunos a desenvolverem projetos e ações que impactem positivamente na sociedade,
propondo soluções para resolução de problemas locais com potencial de impacto global. “A tendência é que a cada ano o número
de trabalhos submetidos aumentem e que os alunos representem,
internacionalmente, o Brasil e o nosso Estado. Essa é a proposta
da Pós-Unifor, Líderes que Transformam”, enfatiza.

CGI U
O Clinton Global Initiative University surgiu em 2007 baseado
no modelo de sucesso do Clinton Global Initiative, uma reunião
de líderes mundiais para solucionar problemas globais. O CGI
U funciona de forma semelhante, mas visando desenvolver a
próxima geração de líderes em universidades ao redor do mundo.

LISTA DE PROJETOS DA PÓSUNIFOR APROVADOS PELA
FUNDAÇÃO CLINTON
• Sharing Stories: conversas que
reúnem as famílias
• Salve a Caatinga
• Gotas de esperança: água,
arte e cultura
• Diálogo para restaurar
• Mediação de rede
• Cultura da paz nas escolas públicas
• Madeira legal online
• Construindo saúde
• Flores do bom jardim
• Consumo responsável do papel
• De resíduos a tijolos: uma construção
coletiva de sonhos
• Tecnologia para doação de sangue e
promoção da saúde
• Reutilização de água:
sustentabilidade mais renda
• Recuperação da floresta do rio poti
com irrigação de reutilização
• Cidadãos do mundo

no intervalo
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O MUNDO UNIFOR ABRANGEU
PALESTRAS, OFICINAS E PERFORMANCES DE DIVERSAS ÁREAS DO
CONHECIMENTO, COM VÁRIOS
CONVIDADOS E DIVERSAS APRESENTAÇÕES. NÓS DO UNIFOR
NOTÍCIAS QUEREMOS SABER
O QUE NOSSOS ALUNOS ACHARAM DO MEGAEVENTO E COMO
USUFRUIRAM DESSA SEMANA
TÃO CHEIA DE NOVIDADES
E ATIVIDADES.

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

“GOSTEI BEM MAIS DO QUE O DE 2015 EM
RELAÇÃO ÀS ATRAÇÕES, quanto em relação
aos temas. Eram temáticas mais interativas
e mais próximas de nós, alunos, e acho
que as pessoas se interessaram mais em
conhecer e participar das palestras do
Mundo Unifor este ano. E como o Mundo
Unifor agrega os quatro centros, a gente tem
ampla bagagem de todas as áreas possíveis,
e para estudantes de jornalismo, quanto
mais conhecimentos de áreas diferentes,
melhor. Acho que agrega muito em nosso
curso. Acho que no próximo poderia
melhorar a organização, porque eu não sabia
onde aconteciam as atrações, e poderiam
trazer a Alcione e Alceu Valença”.
Letícia Carvalho
é aluna do 7º semestre de Jornalismo

“PARTICIPEI DO SEMINÁRIO
DE SEGURANÇA DE TRABALHO,
que durou a manhã toda. Três
professores deram a palestra
e cada um abordou um tema
diferente. O Mundo Unifor foi
legal, me interessei pois quis
aprofundar os conhecimentos
e penso na possibilidade
de fazer pós-graduação
em segurança de trabalho.
Também tem inclusive uma
cadeira dessa área no curso
de Engenharia Civil da Unifor.
Lucas Cavalcante
é aluno do 4º semestre de
Engenharia Civil

“NESTE MUNDO UNIFOR, PARTICIPEI DE UM CURSO DE INJETÁVEIS, DA FARMÁCIA,
E FOI MUITO BOM E BEM INTERESSANTE. Acho que é importante aprender essa área
que envolve vacinas e outros medicamentos que necessitam ser injetados, como
anticoncepcionais, e é importante para farmacêuticos aprender e saber administrar
esses medicamentos adequadamente”.
Mariana Rodrigues é aluna do 6º semestre de Farmácia

“APRESENTEI ARTIGO, POIS SOU DO
GRUPO DE PESQUISA DO NUBEX,

“GOSTEI MUITO DAS APRESENTAÇÕES DOS ENCONTROS CIENTÍFICOS. Achei os
alunos muito dedicados, até porque havia muitas apresentações de monitores.
Achei bem organizado e bem bacana. Acompanhei os temas da área da saúde
e acabei adquirindo conhecimentos não necessariamente da minha área e que
eu posso aplicar futuramente na minha profissão, como a sobre esterilização de
materiais. O Mundo Unifor esse ano estava muito bonito e muito bem decorado.
Juliana Caldas é aluna do 3º semestre de Odontologia

e também assisti a de outros
alunos. Gostei muito da
experiência, que irei levar por
toda a vida. Acho que a gente
aprende a falar em público e foi
uma possibilidade de perceber
que talvez eu siga a área da
docência. Gostei muito do Mundo
Unifor, mas senti falta de palestras
voltadas ao Centro de Ciências
Tecnológicas (CCT)”.
Lucas Leite
é estudante do 4º semestre
de Engenharia Ambiental

porta-retrato

PRÊMIOS PARA PUBLICIDADE
Os alunos do curso de Publicidade
e Propaganda da Unifor foram premiados
no Prêmio Aboio de Comunicação, realizado
em Fortaleza, de 4 a 6 de setembro. Os
alunos Júlio Rodrigues e Nicacio Ramon
foram premiados nas categorias jingles,
e a aluna Luana Maciel, na categoria spot.
Já na Exposição de Pesquisa Experimental
em Comunicação (Expocom), realizado
em Curitiba, de 4 a 9 de setembro, foram
cinco prêmios. Os alunos Iara Pereira
e Pedro Vidal, na categoria Melhor
Fotografia Artística; Iago Fillipi, Pesquisa
Mercadológica; Barbarah Freire e Iana
Couto em Melhor Anúncio Impresso;
Lucas Esmeraldo e Henrique Vasconcelos,
Ilustração Charge, e a aluna Thais Mesquita,
como Melhor Fotografia Publicitária.

QUERO SER UNIFOR
No dia 26 de setembro estreou
nova etapa do Quero Ser Unifor
com a parceria da Secretaria da
Educação do Estado do Ceará.
Desta vez, o projeto contempla
escolas profissionalizantes do
Ceará. A primeira instituição
selecionada foi a Escola Estadual
de Educação Profissional Edson
Queiroz (EEEP), localizada em
Cascavel. Realizou-se palestra sobre
orientação profissional, e contou
com a participação dos 150 alunos
do ensino médio da escola.

JORNADA DE ODONTOLOGIA
No dias 19, 20 e 21 de outubro realizou-se a 20º edição da Jornada Acadêmica
de Odontologia (JAO), evento acadêmico mais antigo na área do Ceará.
A abertura aconteceu no Auditório do Bloco H, e contou com a entrega do
Prêmio Chanceler Airton Queiroz. O prêmio foi entregue a Larissa Bernardo,
aluna do 9º semestre de Odontologia Unifor. O prêmio contempla o melhor
trabalho entre três selecionados para categoria Fórum Acadêmico que concede
passagens de ida e volta para reunião anual da Sociedade Brasileira de
Pesquisa Odontológica (SBPqO).
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ASSARÉ EM EXPOSIÇÃO
FOTOGRÁFICA
Txai Costa, aluno do sexto
semestre do curso de
Publicidade e Propaganda da
Unifor realizou a exposição
fotográfica “Assaré Fragmentos”,
realizada na Associação Carne
Seca de Arte, no bairro Benfica,
de 15 de setembro a 15 de
outubro. A exposição retratou
passagens do local e o cotidiano
de Assaré, cidade natal da
família de Txai, com o objetivo de
desvendar a cidade. A ideia do
projeto surgiu após as viagens do
aluno para visitar sua família.

LIMA BARRETO NA UNIFOR
O lançamento da biografia “Lima Barreto: triste
visionário” aconteceu no dia 11 de outubro no Teatro
Celina Queiroz. O evento contou com palestra e sessão
de autógrafos da historiadora e antropóloga Lilia
Schwarcz. A obra abrange o corpo, a alma e os livros
do escritor de Todos os Santos, a autora percorre
a vida do homem Lima desde sua infância à morte.

ARTE BRASILEIRA EM PORTUGAL
Homenagear as diversas vertentes e influências do Modernismo Brasileiro e, ao mesmo tempo,
levar o público português e turistas em geral a mergulhar na trajetória de artistas nacionais do
período de 1920 a 1960. Este é o principal objetivo da exposição “Modernismo Brasileiro na
Coleção da Fundação Edson Queiroz”, pela primeira vez em solo estrangeiro.
A mostra internacional foi lançada em 26 de outubro no Museu Coleção Berardo (Centro Cultural
de Belém), em Lisboa, e conta com seleção apurada de 76 obras pertencentes à coleção da
Fundação Edson Queiroz. Ocupando espaço de 760 m2, a exposição possui curadoria de Regina
Teixeira de Barros e projeto dos arquitetos Daniela Alcântara e Rui Campos Matos.

PROCESSO
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ESCOLHA SUA FORMA
DE INGRESSO
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