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Os programas de Pósgraduação da Unifor estão
estimulando seus alunos
a conquistarem o mundo
por meio de parcerias
com universidades
internacionais de renome.

Os cursos da Unifor
foram destaque no Brasil
em diversas avaliações
acadêmicas de 2017
e a Universidade foi
considerada a melhor do
Norte e Nordeste

Para ingressar na
Universidade de Fortaleza,
basta conhecer sua
situação e escolher o
procedimento que melhor
se encaixe com o que
você precisa

SONHO
REALIZADO
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O

ano de 2018 começa para muitos de nossos
alunos com a concretização de um sonho há
muito acalentado: a colação de grau. São anos
de estudo e dedicação que agora se transformam em alegria e na doce sensação de mais uma meta
alcançada. No entanto, como tudo na vida, a realização
de um sonho é o início de outro, maior e, por isso mesmo,
muito mais desafiador. Agora, após a conclusão da graduação, urge disputar o acirrado mercado de trabalho, em
busca da tão almejada realização profissional.
Os alunos da melhor universidade do Norte e Nordeste
sabem da importância de superar mais este desafio, porque,
ao longo de sua jornada na Unifor, foram orientados a
enfrentá-lo com conhecimento teórico e prático.
No entanto, há aqueles que sonham ainda mais alto,
e para eles a Unifor tem à disposição cursos de Pós-Graduação, com os melhores mestres e doutores que uma
universidade pode oferecer, de reconhecida qualidade não
só regional como também nacional e até internacional. A
recente nota 6 da Capes para o programa de pós-graduação
em Direito Constitucional que não nos deixa mentir. São
tantas as possibilidades e em diferentes áreas do conhecimento: saúde, direito, tecnologia e comunicação e gestão.
A presente edição do Unifor Notícias dá os parabéns
aos concludentes 2017.2, ao mesmo tempo em que lhes
deseja muito sucesso e felicidade nessa nova vida que
desponta a partir de agora. Que saibam tirar proveito de
tudo o que apreenderam na Unifor. E que saibam que não
existe ex-aluno Unifor. Para nós, serão sempre nossos
alunos. Estejam onde estiverem.
Também em nossa edição, matéria sobre os intercâmbios internacionais promovidos pela Vice-Reitoria de
Pós-Graduação, com renomadas instituições de ensino
da Europa e dos Estados Unidos, como as universidades
de Columbia, em Nova Iorque, e de Rouen, na França.
Dedicamos um espaço especial para o excelente desempenho alcançado pelos cursos de
graduação no Ministério da Educação, no Ranking da
Folha de S. Paulo e no Guia do Estudante. Resultados
que só comprovam o que dissemos lá no início: nossos
alunos têm acesso a educação de reconhecida qualidade.
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Boa leitura a tod@s!
12

ACADEMIA

A nova academia da
Unifor será inaugurada
em fevereiro e contará
com máquinas de última
linha, mais segurança e
espaço, além de diversas
modalidades ofertadas
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FORMANDOS 2017.2

O momento de dizer
adeus à graduação pode
ter chegado, mas as
lembranças dos alunos
que fizeram história
na Unifor vão sempre
continuar por aqui!

19

CULTURA

A exposição
Modernismo Brasileiro
na Coleção da
Fundação Edson
Queiroz já preparou as
malas para a próxima
parada: Roma!

ANA QUEZADO
Diretora de Comunicação
e Marketing da Unifor

AGENDA

1. MESTRADO EM ODONTOLOGIA
Estão abertas as inscrições para o Mestrado
Profissional em Odontologia da Unifor. Os
interessados podem fazer a sua inscrição
até o dia 2 de fevereiro de 2018. Ao
todo, são 30 vagas destinadas à área de
concentração Clínica Odontológica, cujas
linhas de pesquisa são: Estudos Clínicos em
Odontologia; Propriedades biomecânicas,
físico-químicas e biocompatibilidade dos
materiais odontológicos; e Epidemiologia e
Políticas Públicas de Saúde. As inscrições
podem ser feitas na Secretaria dos Mestrados
Profissionais, localizada no Bloco E, salas E-2
e E-4, no horário de 7h30 às 12h e de 13h30
às 17h30, de segunda a sexta-feira. O valor
da taxa de inscrição é R$ 132,00. Também
serão aceitas inscrições via Correios ou
e-mail (mpo@unifor.br). O processo seletivo
contemplará três etapas. Os candidatos serão
submetidos à análise do projeto de pesquisa, à
entrevista, prevista para o dia 7 de fevereiro, e,
por último, análise de currículo. Os resultados
serão divulgados a partir de 8 de fevereiro e a
matrícula será realizada de 19 de fevereiro a 2
de março. O início das aulas está previsto para
5 de março de 2018.

2. PET FARMÁCIA
Estão abertas de 8 de janeiro a 8 de fevereiro
de 2018 as inscrições para o Programa
de Educação Tutorial (PET) do curso
de Farmácia. São oferecidas uma vaga
para aluno bolsista e 10 para alunos não
bolsistas. A seleção será realizada de 20 a
23 de fevereiro de 2018, e será composta
por análise de currículo, análise da carta
de intenção, avaliação do histórico escolar,
prova escrita (dia 21/02) e entrevista
individual (23/02). Os interessados em
participar do processo seletivo podem
se inscrever na coordenação do curso de
Farmácia, no bloco H, de 14h às 17h. Mais
informações no site da Unifor.

3. GRUPO MIRANTE
Durante o mês de janeiro o Grupo Mirante
de Teatro inicia nova temporada. Em cartaz
os espetáculos: Os Mosqueteiros (13 e 14 de
janeiro), As aventuras de Dom Quixote (20 e
21 de janeiro) e O Pequeno Príncice (27 e 28
de janeiro). As sessões têrão início às 17h, e os
ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00
(meia). Mais informações: (85) 3477.3111.

DPDI

PESQUISA DE CABRAS TRANSGÊNICAS
OBTÉM FINANCIAMENTO DO BNB
PROJETO DESENVOLVIDO POR PESQUISADORES DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA VISA A PRODUÇÃO
DE ANTICORPO PARA TRATAMENTO DE CÂNCERES DE PULMÃO, RINS, OVÁRIO E COLORRETAL

Professores Kaio Tavares e Leonardo Tondello e o pesquisador Saul Gaudêncio participam do projeto das cabras transgênicas

A

Fortgen Technologies,
empresa incubada
no Espaço de
Desenvolvimento
de Empresas de Tecnologia
(Edetec) da Unifor e responsável
pelo desenvolvimento de cabras
transgênicas, foi contemplada
com financiamento do Banco
do Nordeste (BNB) para dar
prosseguimento às pesquisas, que
serão realizadas nos laboratórios
do Núcleo de Biologia Experimental
(NUBEX) da Universidade.
Coordenado pelo professor
Leonardo Tondello Martins, o projeto
trata da continuidade da cooperação
internacional envolvendo a
Unifor, a Fortgen e a companhia
chilena Centro de Biotecnología Y
Biofármacos (CBB).
“O projeto aprovado
anteriormente está provendo
recursos para chegarmos até a etapa
de obtenção das cabras transgênicas
para a produção do anti-VEGF.
Agora estamos dando sequência à
pesquisa”, explica Saul Gaudêncio,
pesquisador do Nubex.

Em 2014, a Unifor produziu
o primeiro clone caprino
transgênico da América Latina,
batizado de Gluca. Desde então,
o grupo produziu outros quatro
clones caprinos transgênicos
com capacidade de produzir
proteínas humanas no leite.
Com o financiamento do BNB,
os pesquisadores agora vão dar
continuidade ao projeto, realizando
etapas de expressão transiente,
purificação e testes de atividade do
anticorpo monoclonal anti-VEGF,
utilizado no tratamento de cânceres
de pulmão, colorretal, rins e ovário.
Vírus da mancha branca
A empresa cearense Sabores da Costa
Alimentos também foi contemplada
com financiamento do BNB. Ela
desenvolverá pesquisa sobre o vírus
da mancha branca em parceria com
o Núcleo de Biologia Experimental
(Nubex), da Unifor. O vírus da mancha
branca atinge os viveiros de camarão
no Ceará, atacando as células de
órgãos dos sistemas digestivo e
respiratório do crustáceo. A mancha

branca debilita os animais e abre
caminho para outras infecções por
bactérias que acabam por levar o
animal à morte, o que acaba por
reduzir a produção de camarão no
Ceará e, consequentemente, por
encarecer o produto.
Kaio Tavares, pesquisador do
Nubex, explica que o projeto consiste
no desenvolvimento de vacina
por manipulação de DNA com o
objetivo de retardar o efeito do vírus
e estimular a imunidade do camarão.
“Nós utilizaremos parte do DNA do
vírus para identificar as proteínas da
superfície que causam a imunidade e
fazer uma vacina somente com elas.
Certamente, é um longo e desafiador
projeto, mas com este financiamento
poderemos dar os passos iniciais em
busca de uma vacina para a mancha
branca”, complementa.
Os pesquisadores também
desenvolverão testes para descobrir
a quantidade de vírus que existem
nos tanques de camarão. Assim, o
produtor poderá ter um diagnóstico
e tomar decisões apropriadas de
manejo dos animais. U

UpDate
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#CAIXADOSSONHOS
A Colação de Grau 2017.1 da
Unifor foi realmente cheia de
emoções! Uma das surpresas foi a
competição “Caixa dos Sonhos”,
realizada pela Pós-Graduação, que
premiou o vídeo mais curtido com
uma SUPER viagem ao Vale do
Silício. A Cibele Pinheiro foi uma
das concorrentes e fez sucesso
com sua história, explicando
um pouquinho sobre como ela
encontrou o curso da sua vida, a
Engenharia Ambiental e Sanitária!
E o sucesso da iniciativa foi tão
grande que a Caixa dos Sonhos foi
repetida em 2018.1.

#TESOUROSUNIFOR
No nosso Instagram, o maior sucesso de 2017
não poderia ter sido outro: nossos tesouros da
Unifor. Nossa fauna e flora, do #CampusUnifor,
e, claro, nossos #alunos do <3, os verdadeiros
astros da Universidade! E as nove fotos com mais
engajamento do Instagram não nos deixam mentir!
O destaque das luzes de Natal, dos estudantes em
meio aos estudos, da natureza e das fontes foi tão
grande que até a #MoemaPernalta resolveu dar às
caras e posar para uma das fotografias!

3

#NAPRÁTICA
Imagina entrar no Facebook e encontrar voluntários deitados no chão sendo atendidos por alunos
do #CCS da Universidade? Imagina a surpresa! Pois foi o vídeo da #SimulaçãodeEmergência,
evento que aconteceu no dia 28 de maio na Unifor, que mais obteve engajamentos na nossa
página do Facebook! A simulação, digna de duas ou três estatuetas do Oscar, foi preparada para
estudantes do Centro de Ciências da Saúde terem experiência na prática em nível cinematográfico!

ACOMPANHE A UNIFOR
NAS MÍDIAS SOCIAIS!

UNIFOROFICIAL

UNIFORCOMUNICA

#CONQUISTA
Assistir à graduação do Sr. Juarez é constatar que não há limite
para a conquista de um #sonho! E, nossa!, como nós amamos
proporcionar os melhores meios possíveis para nossos alunos
maravilhosos realizarem seus desejos, sem medo de sonhar alto!
A história do Sr. Juarez é linda e emocionante e não poderia deixar
de alcançar vários corações na nossa página do Facebook.E foi
exatamente isso o que aconteceu!! <3.
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pós-unifor

Programas de
pós-graduação
estimulam
intercâmbio
internacional
A FIM DE INCENTIVAR EXPERIÊNCIAS
INTERNACIONAIS, A UNIFOR POSSUI
PARCERIAS COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES
DE RENOME E ESTIMULA SEUS ALUNOS A
APROVEITAREM A OPORTUNIDADE

c

om o objetivo de estimular seus
alunos a desenvolverem a liderança para o impacto positivo
também a partir de intercâmbio
com instituições internacionais de renome,
a Pós-Unifor realiza anualmente missões ao
Vale do Silício, maior polo de inovação tecnológica do mundo, e oferece a possibilidade de
participação em módulos internacionais na
Universidade de Columbia, em Nova Iorque, e
Universidade de Rouen, na França. Ainda por
meio de parceria com a Fundação Clinton, também em Nova Iorque, permite que seus alunos
pensem e apresentem soluções para problemas
globais no Clinton Global Initiative University
(CGI-U), evento que reúne universitários de
todo o mundo nos Estados Unidos.

FUNDAÇÃO CLINTON

Alunos e professores da Unifor estão
representando o Brasil em diversas
instituições internacionais

O Clinton Global Initiative University (CGI-U)
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. Na edição de 2017, dezessete alunos da
Pós-Unifor tiveram seus trabalhos aprovados
para serem apresentados no encontro.
O evento recebe mais de 1.000 alunos de
todos os lugares do mundo, e trata 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 na última edição, destacam-se os te-

mas relacionados ao empoderamento 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 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
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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 aumente e que os alunos representem,
internacionalmente, o Brasil e o Ceará. Essa é
a proposta da Pós-Unifor, Líderes que Transformam”, enfatiza.

UNIVERSIDADE DE COLUMBIA
A proposta de internacionalização da Pós-Unifor, por meio de cursos e parcerias com grandes
instituições mundiais, permite ao aluno a oportunidade de vivenciar novas experiências,
conhecer as tendências de mercado e formar
redes de relacionamento com alunos e profissionais do mundo inteiro. Foi com esse objetivo
que durante o ano de 2017 foram realizados os
módulos internacionais dos Mestrados Profissionais em Ciências da Cidade, Administração
e Direito na Universidade de Columbia, em
Nova Iorque, uma das instituições de ensino
mais renomadas do mundo.
Na programação do Mestrado Profissional
em Administração, MPA, além das aulas expositivas sobre negociação, empreendedorismo e
inovação, os alunos tiveram a oportunidade de
visitar grandes empresas reconhecidas mundialmente, a exemplo da Viacom, Mckinsey
Consulting, Shark Group, dentre outras.
Para o coordenador do curso, professor
Afonso Lima, esta é uma grande oportunidade para saber o que o mundo está pensando.
“Fomos em missão por Nova Iorque com a
segunda turma do Mestrado, e a cada viagem
descobrimos novas coisas. Os alunos vivenciam, na prática, o que as grandes empresas
estão discutindo e implementando em termos
de inovação”, conclui o coordenador.
Já como parte da programação do Mestrado
Profissional em Ciências da Cidade, além de
aulas com temáticas voltadas ao sistema de
águas de Nova Iorque, os alunos conheceram
os consulados holandês e dinamarquês, familiarizando-se com as inovações destes países
nas áreas de arquitetura e engenharia, além de
visitarem o departamento municipal de projeto
e construção de Nova Iorque.
A professora Cristina Romcy, coordenadora
do Mestrado, afirma que esta é uma experiência
ímpar para os alunos, afinal, além das aulas, eles
acompanharam alguns dos projetos de uma das
maiores universidades do mundo. “Esperamos
que essas visitas também ajudem nossos alunos
a incrementar suas pesquisas, pois eles puderam
ver a realidade de outro país e adaptar aqui para
o Brasil”, afirma a coordenadora.
No Mestrado Profissional em Direito e Gestão de Conflitos, os alunos acompanharam
aulas na Universidade de Columbia e puderam

O Mestrado Profissional Tecnologia e Inovação em Enfermagem
e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva promove
mobilidade internacional na Universidade de Rouen

“A TENDÊNCIA É QUE A CADA
ANO O NÚMERO DE TRABALHOS
SUBMETIDOS AUMENTE
e que os alunos representem,
internacionalmente, o Brasil e o
Ceará. Essa é a proposta da PósUnifor, Líderes que Transformam”
Lilia Sales vice-reitora de Pós-Graduação

visitar e conhecer o trabalho de alguns escritórios da cidade. “Nesse
módulo, visitamos uma corte federal, ONGs que trabalham com
mediação nos tribunais de Nova Iorque, escritórios. Os alunos
têm experiência tanto teórica quanto prática”, explica Gustavo
Raposo, coordenador do mestrado.
Os módulos internacionais acontecem devido a parceria firmada
entre a Universidade de Fortaleza e a Universidade de Columbia.
Por meio deste acordo, os alunos recebem professores de Columbia
no Brasil e têm a possibilidade de ir à Nova Iorque assistir aulas
em uma das universidades de maior prestígio do mundo, que já
formou 43 vencedores do Prêmio Nobel e três presidentes dos EUA.

UNIVERSIDADE DE ROUEN
O convênio entre a Unifor e o Centro Médico da Universidade de
Rouen prevê a mobilidade internacional de alunos e professores
de ambas as instituições, a fim de realizar intercâmbio de estudos
e pesquisas em saúde. O Centro Hospitalar Universitário Hôpitaux
de Rouen (CHU), França, é considerado o oitavo maior da França
e um dos melhores complexos hospitalares da Europa.
Em 2017, alunas do Mestrado Profissional Tecnologia e Inovação
em Enfermagem (MPTIE) e do Programa de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva (PPGSC) participaram de intercâmbio na França, em
que puderam participar de curso de imersão nas práticas francesas
de enfermagem, assim como participaram de dois seminários nos

quais os profissionais e estudantes franceses
e brasileiros apresentaram seus projetos de
pesquisa em andamento, compartilhando as
perspectivas científicas na área.
A parceria do Mestrado Profissional em
Tecnologia e Inovação em Enfermagem, com
a Universidade de Rouen e com o Centro
Hospitalar Universitário de Rouen, hospital
referência na Europa para atendimentos de alta
complexidade, permite que os alunos matriculados no Programa tenham formação de 40h/a
na França, perpassando por conteúdos como
hemodiálise, transplante, pediatria, cuidados
paliativos, centro cirúrgico, psicopedagogia,
dentre outros. “É uma experiência inovadora
para nossos alunos, que abre portas e possibilidades profissionais por meio dos novos
conhecimentos adquiridos, e das pesquisas
internacionais que surgem”, conclui Karla
Rolim, coordenadora do MPTIE.
Para Juliana Oliveira, aluna do programa
de pós-graduação em Saúde Coletiva, foi uma
experiência enriquecedora, pois teve a chance
de conhecer a realidade da enfermagem em
um país com diferentes práticas no campo
da saúde. “Acredito que a participação neste
intercâmbio amplia a percepção sobre o alcance da atuação profissional e as estratégias
terapêuticas utilizadas, além de representar
uma valiosa troca de experiências transculturais”, afirma.

VALE DO SILÍCIO
Sabendo da importância que é o conhecimento
sobre as principais inovações em tecnologia
e sustentabilidade no mundo, a Pós-Unifor
realiza a Missão Internacional Vale do Silício,
em que são visitadas empresas como Google, Linkedin, 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, entre outras.
Para o professor Milton Sousa, coordenador
da missão, essa é uma experiência única para os
profissionais que têm a oportunidade de ir. “É
importante para que nós possamos conhecer a
realidade das empresas do Vale, entender como
funciona essa modelo de empreendedorismo
e inovação que elas trabalham, e estudar como
podemos aplicar isso na nossa realidade”, afirma o professor.
O Vale do Silício, na Califórnia, é uma região
na qual está situado um conjunto de empresas implantadas a partir da década de 1950
com o objetivo de gerar inovações científicas
e tecnológicas, destacando-se na produção
de circuitos eletrônicos e informática. Muitas empresas que hoje estão entre as maiores
do mundo nasceram e estão presentes nesta
região, a exemplo da Apple, Facebook, Google
e Microsoft. U

desempenho

MEC, RUF, Guia do Estudante
e Capes destacam os cursos
da Unifor entre os melhores
ofertados no Brasil
ENTRE ALGUMAS DAS MODALIDADES
AVALIADAS, DESTACAM-SE ENSINO,
MERCADO, NÚMERO DE PROFESSORES
MESTRES E DOUTORES E NOTA DO ENADE

a

s avaliações acadêmicas existem para medir o desempenho
dos alunos, o corpo docente que
transmite o conhecimento, a qualidade do ensino, assim como a infraestrutura,
fundamental para o bom desempenho dos alunos e definir onde estão os melhores cursos do
país. A Universidade de Fortaleza (Unifor) se
orgulha de ter concluído com êxito mais um
ciclo avaliativo e por ter se destacado como
uma das melhores universidade privadas do
Norte e Nordeste.
O Centro de Ciências da Saúde da Unifor
obteve nota 4- na classificação do Conceito
Preliminar de Curso (CPC) realizado pelo Ministério da Educação (MEC). Na classificação
realizada em 2016, divulgada em 2017, foram
avaliados 4.196 instituições de ensino superior
no Brasil. A nota da avaliação que é de 1 a 5,
leva em consideração quatro critérios: o desempenho dos formandos no Enade; o que a
graduação agregou ao aluno; o corpo docente;
e a opinião dos alunos sobre o curso (currículo,
infraestrutura e atividades fora de sala de aula).
Os cursos que receberam nota 4 são: Ciências da Nutrição, Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Medicina. Com essa nota os cursos de Educação
Física, Farmácia, Fonoaudiologia e Medicina
obtiveram o 1º lugar entre as insituições de
ensino do Ceará. O curso de Medicina da Unifor
ficou também em 1º lugar no Norte/Nordeste
e em 7º lugar no Brasil.
A qualificação do MEC contemplou ainda o
Índice Geral dos Cursos (IGC), que é uma das
medidas usadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

(Inep) para avaliar as instituições de educação
superior, públicas e privadas. A Unifor obteve
nota 3 no IGC, que é de 1 a 5. Uma instituição
que obtenha de três a cinco pontos atende de
forma satisfatória e, abaixo de 2, a atuação é
insatisfatória.

RUF 2017
Em 2017, a Unifor foi eleita pelo sexto ano
consecultivo a melhor universidade privada
do Norte e Nordeste pelo Ranking da Folha
de S. Paulo (RUF), responsável por avaliar o
ensino superior do Brasil. A avaliação do RUF
contempla o ranking de universidades e dos
cursos. No RUF, foram avaliadas 195 instituições de ensino superior, públicas e privadas.
Levou-se em consideração 5 indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e
mercado. No ranking dos cursos são levados
em conta dois indicadores: ensino e mercado.
No quesito Ensino, a Unifor também se
mantém na liderança no Norte e Nordeste.
Neste item, são levadas em conta critérios como
avaliação do Ministério da Educação (MEC),
número de professores com mestrado e doutorado e nota do Enade. No quesito Mercado,
onde são feitas pesquisas com profissionais de
recursos humanos sobre preferência de contratação, a Unifor também lidera nas duas regiões,
e ocupa o oitavo lugar nacional. No quesito
Inovação, que leva em consideração o número
de pedidos de patentes da universidade no
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
(INPI), a Unifor ocupa a oitava posição nacional e segundo lugar entre as instituições de
ensino das regiões Norte e Nordeste. Também
no quesito Pesquisa, que a Unifor manteve o
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segundo lugar, leva-se em conta aspectos como
número de bolsistas CNPq, teses e publicações
em revistas nacionais.
Na mesma ocasião 18 cursos da Unifor foram eleitos os melhores do Norte e Nordeste.
São eles: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Computação,
Direito, Educação Física, Enfermagem, Eng.
Ambiental, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Eng.
de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Nutrição, Odontologia, Publicidade e
Propaganda e Psicologia.

GUIA DO ESTUDANTE
O Guia do Estudante também avaliou a Unifor
a melhor universidade privada da região Nordeste. Em sua 27º edição, a tradicional avaliação
de cursos superiores mediu a qualidade de 16,7
mil graduações. A avaliação é feita com base
em entrevistas realizadas com profissionais
especialistas de cada área, os quais emitem
conceitos que permitem classificar os cursos
em ‘bons’ (três estrelas), ‘muito bons’ (quatro estrelas) e ‘excelentes’ (cinco estrelas). Em

2017, a Unifor recebeu estrelas em 30 cursos
de graduação, o que a fez ser eleita a Melhor
Universidade Privada do Nordeste.
No Centro de Ciências da Comunicação
e Gestão (CCG), os cursos que receberam
4 estrelas foram: Administração, Ciências
Contábeis, Cinema e Audiovisual, Comércio
Exterior, Jornalismo, Publicidade e Propaganda. No Centro de Ciências Jurídicas (CCJ),
o curso de Direito também foi agraciado
com 4 estrelas. As graduações em Ciência
da Computação e Engenharia de Controle e
Automação, do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), também receberam 4 estrelas.
Já no Centro de Ciências da Saúde (CCS), o
curso de Enfermagem recebeu nota máxima,
e os cursos de Educação Física (Bacharelado),
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia
e Psicologia receberam nota 4.

CAPES
A avaliação quadrienal da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) concedeu nota 6 ao curso de Pós-Graduação em Direito da Unifor. O programa da
Unifor passou a integrar o seleto grupo de oito
universidades brasileiras com desempenho
equivalente a padrões internacionais de excelência na área do direito.
O sistema de avaliação da Capes concede
nota de 1 a 7 a programas de pós-graduação
stricto sensu em funcionamento no país,
levando em consideração cinco critérios de
avaliação: proposta do programa, corpo docente, corpo discente, produção intelectual
e inserção social. Nenhum programa atingiu
a nota máxima.
A Avaliação Quadrienal 2017 foi realizada
por 1.550 consultores, que avaliaram os 4.175
programas e seus 6.303 cursos, sendo 3.398 de
mestrado, 2.202 de doutorado e 703 de mestrado profissional. As comissões utilizam como
base para a avaliação as informações fornecidas
de forma contínua pelos programas durante
o período avaliado, por meio da Plataforma
Sucupira. Ao início de cada ano, as informações
referentes ao ano anterior são chanceladas
pelos pró-reitores. U

CURSOS DO CCS OBTÊM DESTAQUE
EM AVALIAÇÃO DO MEC
•
•
•
•

Educação Física (Bacharelado)
- 1º lugar no Ceará
Farmácia - 1º lugar no Ceará
Fonoaudiologia - 1º lugar no Ceará
Medicina - 1º lugar no Ceará
- 1º no Norte/Nordeste - 7º no Brasil

UNIFOR NO NORTE/NORDESTE (RUF)
•
•
•
•
•

Ensino - 1º lugar
Mercado - 1º lugar
Inovação - 2º lugar
Pesquisa - 2º lugar
Internacionalização - 6º lugar

Destaques nacionais entre
instituições privadas (RUF)
•
Medicina - 4º lugar geral
•
Enfermagem - 5º lugar geral
•
Odontologia - 5º lugar geral
•
Fisioterapia - 6º lugar geral
•
Farmácia - 7º lugar geral
•
Engenharia Ambiental - 7º lugar geral

MELHORES CURSOS NO NORTE/
NORDESTE E CEARÁ (RUF)
1º lugar no CE - 1º lugar no N/NE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Ciências Econômicas
Direito
Educação Física (Bacharelado)
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia de Produção
Farmácia
Fisioterapia
Jornalismo
Medicina
Nutrição
Odontologia
Publicidade e Propagando
Psicologia

1º lugar no CE - 2º lugar no N/NE
•
•

Controle e Automação
Engenharia Civil

CAPES
•

Pós-graduação em Direito da Unifor – Nota 6
(Padrão internacional de excelência)

desempenho

CURSO DE MEDICINA ESTÁ ENTRE
OS MELHORES DO BRASIL

AVALIAÇÃO DO GUIA DO ESTUDANTE 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administração - 4 estrelas
Ciências Contábeis - 4 estrelas
Ciências da Computação - 4 estrelas
Cinema e Audiovisual - 4 estrelas
Comércio Exterior - 4 estrelas
Direito - 4 estrelas
Educação Física (Bacharelado) - 4 estrelas
Enfermagem - 5 estrelas
Engenharia de Controle e Automação - 4 estrelas
Farmácia - 4 estrelas
Fisioterapia - 4 estrelas
Jornalismo - 4 estrelas
Nutrição - 4 estrelas
Odontologia - 4 estrelas
Publicidade e Propaganda - 4 estrelas
Psicologia - 4 estrelas

EDUCAÇÃO FÍSICA É
DESTAQUE NACIONAL
AVALIAÇÃO FOI FEITA PELO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO (MEC) E REFERE-SE AO ANO DE 2016
Os bons resultados decorrem do corpo docente e da estrutura dos laboratórios do curso de medicina

O

curso de Medicina da Universidade de Fortaleza (Unifor) obteve destaque no Norte e
Nordeste ao liderar nas duas regiões o ranking
da avaliação do Conceito Preliminar de Curso
(CPC), divulgado pelo Ministério da Educação
(MEC). Na classificação do Brasil, o curso de
Medicina Unifor também teve excelente desempenho, ficando em 7º lugar no Brasil. No total,
foram avaliados 4.196 cursos de graduação, nas
áreas de saúde e ciências agrárias ou nos eixos
tecnológicos em ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança.
Com nota 4, o curso de Medicina Unifor
obedece aos quatro critérios de avaliação do
Ministério da Educação: o desempenho dos
formandos no Enade, o Indicador de Diferença
entre os Desempenhos Observados e Esperados
(IDD), que mede o que a graduação agregou ao
aluno, a qualidade do corpo docente e a opinião
dos alunos sobre o curso (currículo, infraestrutura e atividades fora de sala de aula). A avaliação
e a divulgação do ranking ocorrem no ano seguinte à realização do Enade, sendo necessário
que o curso tenha no mínimo dois estudantes
avaliados. A nota de classificação que mede a
qualidade dos cursos é de 1 a 5.
A qualificação do MEC contemplou ainda o
Índice Geral dos Cursos (IGC), que é uma das medidas usadas pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
para avaliar avaliar as instituições de educação
superior, públicas e privadas. A Unifor obteve
nota 3 no IGC, que é de 1 a 5. Uma instituição
que obtenha de três a cinco pontos atende de

forma satisfatória e, abaixo de 2, a atuação é insatisfatória. O IGC de uma instituição é resultado
da média ponderada do Conceito Preliminar de
Curso (CPC) e obedece a um ciclo de três anos,
em combinação com o resultado do ENADE.
Flávio Ibiapina, diretor do Centro de Ciências da Saúde, salienta que a avaliação do MEC
confirma outras divulgadas recentemente como
a do Ranking da Folha de São Paulo (RUF), que
classificou o curso de Medicina da Unifor como o
4º melhor ofertado no Brasil entre as universidades privadas, assim como, o selo de acreditação
oferecido pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM) e pela Associação Brasileira de Educação
Médica (ABEM). “O ciclo avaliativo do MEC e
INEP coloca a graduação em Medicina da Unifor
como destaque nacional e referência no ensino
médico no Brasil”, ressalta o professor Flávio.
A coordenadora do curso de Medicina da
Unifor, professora Silvia de Melo, salienta o bom
desempenho do curso nas avaliações nacionais:
“é resultado de múltiplos fatores: a infraestrutura
da Universidade com excelentes laboratórios de
simulação para o treinamento de habilidades
médicas; as metodologias ativas no processo de
ensino e aprendizagem e a inserção dos alunos
em múltiplos cenários de prática na rede pública
de saúde”. A professora Silvia de Melo destaca
ainda como diferencial do curso, o excelente
corpo docente, que, segundo ela, tem compromisso com a formação de médicos que procurem
atender às necessidades da sociedade, a fim de
formar um profissional completo do ponto de
vista técnico e humanístico.

O curso de bacharelado em Educação Física da Universidade
de Fortaleza (Unifor) é um dos mais bem pontuados do Brasil,
de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC). O curso da Unifor obteve nota 4 em
ranking divulgado pelo INEP no final de novembro e referente
ao ano de 2016, abragendo instituições públicas e privadas de
ensino superior. A nota máxima é 5.
O curso de Educação Física da Unifor também foi classificado como a melhor graduação do Norte/Nordeste entre as
instituições privadas pelo Ranking Universitário da Folha (RUF),
do Jornal Folha de S. Paulo, e por ter alcançado 4 estrelas na
avaliação do Guia do Estudante, ambas divulgadas no segundo
semestre de 2017.
Para o estudante Lucas Meireles, já formado em bacharelado
em Educação Física e cursando o 7º semestre da licenciatura, a
notícia não é surpresa, mas aprecia ter seu curso reconhecido. O
aluno avalia os bons resultados por diversos motivos, entre eles,
a infraestrutura da Unifor e o plano pedagógico, mas salienta
que o grande diferencial da graduação é o corpo docente. “São
professores interessados, que realmente ‘vestem a camisa’
do curso e que estão no nosso dia-a-dia fazendo a gente se
interessar pela matéria que estudamos. Eles também têm feito
a maratona Enade, sempre muito engajados para revisar as
matérias e nos incentivar a participar”, explica.
O ensino e a extensão, além do corpo docente formado em
sua grande maioria por mestres e doutores, são destaques da
Unifor e acabaram por influenciar o ranking, de acordo com
a professora Diane Nocrato, coordenadora pedagógica do
curso. “A matriz pedagógica do curso, além de oportunidades
e ações que contribuem, desde monitorias, estágios em locais
diferenciados de área de intervenção do profissional e projetos
de extensão, são diferenciais ao nosso curso”, conclui.

GRADUAÇÃO
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Formasdeingressona
melhoruniversidade
doNorte-Nordeste
SÃO CINCO FORMAS DE INGRESSO NA UNIFOR, QUE
PODEM VARIAR DE ACORDO COM SUA SITUAÇÃO
ACADÊMICA ATUAL, ESCOLHA DE CURSO E INTENÇÃO

TRANSFERIDO
Caso o estudante vinculado a outra instituição de ensino superior deseje prosseguir
seus estudos na Unifor, é possível ingressar
na Universidade como transferido sem prestar
o vestibular novamente. O requerimento de
inscrição deverá ser feito na Central de Atendimento, localizada no hall do prédio da Reitoria
ou via Internet, no link http://www.unifor.br/
estudenaunifor. Neste caso, o interessado pode
trazer o seu FIES.
No caso de aluno estrangeiro, será exigida
a documentação necessária chancelada pelo
Consulado e apresentada em tradução oficial
ou juramentada, além de passaporte com visto
válido de estudante. Se houver concluído o
Ensino Médio no exterior, deverá apresentar
documentação de equivalência de estudos pelo
Conselho Estadual de Educação do Ceará.
Uma outra vantagem é que todas as disciplinas cursadas poderão ser aproveitadas
com taxa única.

GRADUADO

Os candidatos do processo seletivo podem ser avaliados por meio de três modalidades de seleção

a

lém do processo seletivo tradicional, há
outras formas de ingressar na Universidade de Fortaleza (Unifor): transferidos,
graduados, aluno especial, reabertura de
matrícula e ingresso de ex-alunos. A forma de ingresso
pode variar de acordo com os objetivos e o histórico
acadêmico do candidato.
Escolha a forma que melhor se identifique com você!
Confira abaixo as informações de cada uma das modalidades. Prepare sua documentação e esteja pronto
para estudar na melhor universidade privada do Norte/
Nordeste, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF
2017) do jornal Folha de S. Paulo, pelo 6º ano consecutivo.

PROCESSO SELETIVO
O ingresso em um dos cursos de graduação da Universidade de Fortaleza ocorre normalmente por meio
de processo seletivo, cujas regras são estabelecidas
semestralmente em edital específico. São avaliadas as
competências e habilidades desenvolvidas pelos candidatos ao longo do ensino fundamental e médio, utilizando

uma das três modalidades de seleção: prova, a nota obtida
pelo candidato em uma das três últimas edições do enem
(conforme edital específico) ou seu desempenho em
processo seletivo da Unifor de período vigente e/ou de
período anterior. As etapas e critérios próprios da seleção constam em edital publicado a cada novo semestre
e nele constam todas as informações e orientações para
os interessados.

REABERTURA
Reabertura é opção de ingresso para o aluno que esteja
em situação de abandono do curso da Unifor, mas deseje
retornar à Universidade na mesma graduação e turno que
estudava anteriormente. Não há taxa de inscrição para
reabertura da matrícula, e o estudante ainda recebe 15%
de desconto na mensalidades no semestre de retorno.
A reabertura é regulamentada a partir de normativas
institucionais e de acordo com a disponibilidade de vagas
para o curso em questão. Atenção!! A reabertura é feita
condicionada à regularização de documentos e débitos,
caso seja necessário.

O estudante diplomado em qualquer graduação
da Unifor ou de outra Instituição de Ensino
Superior (IES) pode solicitar o ingresso em
outro curso de graduação da Universidade,
seja ele bacharelado, licenciatura ou tecnológico, sem prestar o vestibular novamente.
O requerimento de inscrição deverá ser feito na Central de Atendimento, localizada no
hall do prédio da Reitoria ou via Internet, no
link http://www.unifor.br/estudenaunifor. Ex-alunos da Unifor recebem 20% de desconto
durante todo o curso.
Uma outra vantagem é que todas as disciplinas cursadas poderão ser aproveitadas
com taxa única.

ALUNO ESPECIAL
Aluno especial é aquele que se matricula em disciplinas isoladas sem a criação de vínculo com
um curso específico e cujo objetivo é a atualização cultural e/ou complementação de estudos.
A Unifor recebe alunos de outras instituições
de ensino superior como aluno especial, desde
que autorizado pela IES de origem. O estudante
deve solicitar a opção “Aluno especial” no ato da
inscrição e informar as disciplinas e atividades
que tenha interesse em cursar.
A matrícula do aluno especial é sujeita
ao número de vagas existentes nas unidades
pretendidas.
Atenção: o valor a ser pago pelas disciplinas
ou atividades matriculadas pelo aluno será
considerado o valor do crédito de acordo com o
curso em questão (bacharelado, licenciatura ou
tecnológico) a ser pago no ato da matrícula. U

saúde

Uniforinauguramoderna
academiadeginásticaemfevereiro
COM 669 M2 DE ÁREA, A INSTALAÇÃO OFERTARÁ DIVERSOS
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

A nova academia de ginástica da Unifor contará com modernos equipamentos e profissionais de alto nível, informa o professor Carlos Augusto Costa

a

nova academia de ginástica da
Universidade de Fortaleza (Unifor), que será inaugurada em
fevereiro, logo depois do Carnaval,
contará com equipamentos de última geração,
distribuídos em área espaçosa e climatizada,
com capacidade de atendimento de 1.000 usuários/dia. Entre as modalidades ofertadas estão:
circuito funcional, spinnig, muay thai, jiu-jitsu,
pilates, avaliação nutricional e avaliação física
tudo para alunos, funcionários, atletas e público
externo e conveniados. A academia irá funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 5h30 às
22h30, e aos sábados, das 8h às 12h.
A fim de oferecer mais segurança, a academia
contará com catracas permitindo o acesso por
meio de biometria, além de oferecer acessibilidade para cadeirantes, com rampas de acesso
e elevador, e armários para guarda de material
pessoal durante a permanência do usuário. Será
oferecido convênio que contará com paramédicos para a prestação de primeiro atendimento.
Os profissionais da nova academia serão formados e registrados no Conselho Regional de
Educação Física, com pós-graduação na área.

“É uma academia completa, com ambiente
climatizado e sonorização projetada, onde o
aluno pode usufruir de uma grande variedade de serviços em um só lugar, com atenção
no atendimento e focado no cuidado físico e
bem-estar. O usuário contará com profissionais
responsáveis pela avaliação, planejamento,
prescrição e acompanhamento de exercícios
individuais e coletivos”, salienta o professor
Carlos Augusto Costa, diretor da Divisão de
Assuntos Desportivos da Unifor.
O professor Leone Júnior, responsável
técnico da Academia Unifor, salienta a importância do maquinário de última linha,
reconhecido mundialmente por especialistas
e usuários. “As máquinas são todas feitas no
Texas, Estados Unidos, pela Johnson Matrix.
O equipamento oferece aos usuários design,
conforto, biomecânica e ergonomia, contribuindo para que o usuário obtenha o máximo
de resultado. Assim, podemos garantir que
na nova academia da Unifor ele vai estar
trabalhando o corpo com o menor risco de
execução errada e, consequentemente, com
o menor risco de lesão”, ressalta. U

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS

•

ACADEMIA
•
Musculação
•
Ginástica
•
Circuito funcional
•
Spinning
•
Lutas (Muay Thai
e Jiu-Jitsu)
•
Pilates
•
Avaliação nutricional
•
Avaliação física

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 aparelhos
ergométricos (cárdio)
2 bicicletas horizontais
2 bicicletas verticais
2 bicicletas de spinning
4 elípticos
12 esteiras
1 simulador de remo
40 máquinas para
treinamento de força
11 bikes para atividades
de spinning
Halteres
Barras
Dumbblles
Anilhas
Caneleiras
Kettlebells

SPA
•
Massoterapia
•
Drenagem linfática
•
Hidromassagem
•
Ofurô

no intervalo (PÓS UNIFOR)

“DECIDI FAZER ESPECIALIZAÇÃO
antes mesmo de me formar para ter
conhecimento maior na área que
trabalho. A fonoaudiologia é ampla e
possui diversas vertentes, e audiologia
é uma delas. Quero melhorar
então meus conhecimentos e me
aperfeiçoar. Escolhi a Unifor porque é
uma Universidade de qualidade, com
bons professores e uma boa estrutura.
Penso em fazer depois mestrado em
Saúde Coletiva, para dar continuidade
ao meu trabalho na área.”
Kariza Franco Silveira, aluna de
Especialização em Audiologia
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“O MERCADO NA SEGURANÇA do
trabalho tende a crescer hoje e as
empresas têm exigido mais. Percebi
que era necessário me adequar ao
mercado, então resolvi continuar
estudando para me qualificar na
Unifor, que é uma Universidade
renomada. Sou empresário também
e percebi a demanda existente nesse
serviço de segurança do trabalho. Já
fiz engenharia elétrica e agora faço
engenharia civil na Unifor, então,
para isso, eu uso os intervalos para
tomar um bom café, conversar com
os amigos e desopilar.”
Benedito Neto, aluno de
Especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho

“ME FORMEI EM DIREITO na Unifor
em 2015.1. Decidi fazer a pós para
especializar meus estudos e porque
queria me aprofundar na área que
escolhi. Como já era da casa, decidi
dar continuidade aqui, pois gosto
muito do nível de ensino da Unifor.
E, além do título, o networking que
tenho feito na pós-graduação tem
sido de grande importância. Tenho
inclusive uma turma que chamamos
de ‘turma da madruga’, porque
sempre ficávamos até o final das
atividades.”
Rosalda Pinheiro, estudante de
Especialização em Direito e Processo
do Trabalho

“EU TERMINEI DIREITO em 2016.2 e faz três anos que eu dou aula
no projeto de extensão da Unifor, o “Jovens Líderes”. A partir daí,
pensei em fazer o mestrado acadêmico em Direito Constitucional
na Unifor, mas então passei na OAB e me apaixonei pela
advocacia. Conversei com o setor pedagógico da Unifor e juntos
traçamos um perfil. Com a especialização, juntei o útil ao agradável,
para continuar na Universidade e me preparar para advocacia. Já
tive professores incríveis, que dominam o assunto e com anos de
experiência. É um aprendizado diferenciado”.
George Rolim, aluno de Especialização em Direito Processual Civil

A COLAÇÃO DE GRAU JÁ FAZ PARTE DO PASSADO.
O QUE FAZER, ENTÃO, AGORA? QUAIS OS PASSOS
A SEGUIR NA ESCOLHA DO FUTURO? ALUNOS
DA PÓS-UNIFOR FALAM DA DECISÃO E DA
IMPORTÂNCIA DE FAZER UMA PÓS-GRADUAÇÃO.

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

“SOU FORMADO EM
fonoaudiologia na Unifor.
Escolhi fazer pós-graduação por
permitir uma atualização dos
assuntos científicos disponíveis
na minha profissão, como
também a obtenção do título de
especialista na área. Na minha
percepção, a especialização é
considerada o primeiro passo
para aqueles que desejam uma
carreira na docência, então,
por meio deste título, pretendo
ingressar na academia.”
Matheus Rocha, aluno de
Especialização em Audiologia

porta-retrato

CONEXÃO BÉLGICA NA UNIFOR

TELAS DO BRASIL NO FUTURA

A Unifor recebeu no final de novembro
alunos de Mestrado em Marketing
Estratégico da Managment School,
universidade localizada na cidade de
Antuérpia, na Bélgica. Os estudantes
assistiram aulas com professores da
Pós-Unifor e conheceram um pouco
mais do modelo trabalhista de empresas
cearenses. Foram oito alunos que
desfrutaram de 15 dias na capital cearense
como parte da programação do módulo
internacional “3Continent Master in
Strategic Marketing”, que contempla
Estados Unidos, Bélgica e Brasil.

O programa “Telas do Brasil”, projeto
desenvolvido pela TV Unifor, teve sua
estreia no canal Futura, abordando
diversos temas relacionados à
arte brasileira. Apresentado pela
professora Janayde de Castro, do
corpo docente de jornalismo da
Unifor, o programa, que objetiva
oferecer ao público o acesso à arte
brasileira por meio do acervo da
Fundação Edson Queiroz, abordou
em seus primeiros episódios a vida
e a arte de Di Cavalcanti e Cândido
Portinari.

LIVRO ABORDA PODER
JUDICIÁRIO E POLÍTICA
O Programa de Pós-Graduação em Direito
Constitucional da Unifor promoveu, dia
13 de novembro, o lançamento do livro
“Poder Judiciário e Política - o dilema do
constitucionalismo democrático”, de Plínio
Baima, procurador municipal de Maceió
(AL). Plínio, formado em Direito pela Unifor,
explica em seu livro as diferenças entre a
teoria e a prática judicial e os resultados dessa
desarmonia. O lançamento contou com
palestra e, logo após, sessão de autógrafos
com o autor no auditório do bloco A da Unifor.

LITERATURA CEARENSE EM DEBATE
Em comemoração ao Dia da Literatura Cearense,
data originada em comemoração ao aniversário
de nascimento da escritora Rachel de Queiroz, a
Vice-Reitoria de Extensão e o Programa de PósGraduação em Direito Constitucional da Unifor
realizaram palestra que revisitou grandes obras
regionais tendo como tema central a escassez de
água. O eventou ocorreu dia 17 de novembro, no
auditório da biblioteca da Universidade, e contou
com a presença de professores da Unifor, entre
eles, Randal Pompeu, vice-reitor de extensão,
Lúcio Alcântara, ex-governador do Estado e
criador da data, entre outros palestrantes, que
compartilharam experiências e relatos sobre a
presença da estiagem na literatura.

porta-retrato
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GEOLOGIA 40 ANOS
A primeira turma de Geologia
da Unifor se reuniu no dia 24 de
novembro em reencontro realizado
pela Universidade. O evento, que
ocorreu no auditório da biblioteca,
teve como objetivo integrar os exalunos que completaram, em 2017,
40 anos de formados, e promover
um “encontro da saudade” entre
os ex-colegas, professores e a
Universidade. O reencontro contou
com cerca de 27 ex-alunos, e teve
homenagens, fotografias, música e,
claro, muitas lembranças.

DIA T, DIA DE INTEGRAÇÃO
Aconteceu em 2 de dezembro
a 6ª edição do Dia T, mostra
organizada pelo Centro de Ciências
Tecnológicas e que abre espaço
para os alunos exporem a outros
estudantes e para o público externo
os trabalhos desenvolvidos no
semestre. Nessa edição, o evento
contou com diversos trabalhos que
integraram estudantes de vários
cursos e semestres, competições,
empresas juniores e demais
projetos desenvolvidos pelos
alunos da tecnologia. A mostra
ocorreu no Ginásio Poliesportivo da
Universidade e teve como principal
diferencial a presença de alunos do
ensino médio.

JORNALISMO LANÇA EDIÇÃO EXTRA
O curso de jornalismo Unifor lançou o 3º número do jornal Edição
Extra, que pretende tirar dúvidas sobre a nova matriz do curso,
implantada em abril de 2016. O jornal traz informações relevantes
sobre as novas cadeiras que serão ofertadas no primeiro semestre de
2018, além de outras informações como a equivalência de cadeiras
em relação às grades nova e antiga e a apresentação de uma nova
disciplina, intitulada Projeto Integrador. Lançado semestralmente, o
Edição Extra é elaborado por professores de jornalismo e pelo seu
coordenador, Wagner Borges.

PAU DE ARARA VISITA PERNAMBUCO
Aconteceu de 1º a 4 de dezembro a 11ª edição do Pau de Arara,
projeto de extensão dos cursos de jornalismo e publicidade e
propaganda que pretende valorizar a cultura regional por meio de
produtos fotográficos, documentários e audiovisuais. Nesta edição,
os estudantes, coordenados pelo idealizador do projeto, professor
Jari Vieira, visitaram Serra Talhada, no interior de Pernambuco com
câmeras fotográficas e o desejo de expor seus olhares sobre a região.

capa

Alunos que fizeram
história na Unifor
FOI UM LONGO PERCURSO TRILHADO ATÉ AQUI. MAS AGORA
É HORA DE COMEMORAR! OS GRADUANDOS UNIFOR 2017.2,
AGORA NOVOS PROFISSIONAIS, SAEM CHEIOS DE SONHOS E
COM UM FUTURO BRILHANTE PELA FRENTE. SEJAM FELIZES E
NÃO ESQUEÇAM: A UNIFOR É DE VOCÊ. PARA SEMPRE.

DIREITO

ADMINISTRAÇÃO

EVENTOS

CINEMA E AUDIOVISUAL

ENFERMAGEM
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FARMÁCIA

JORNALISMO

GESTÃO DE MARKETING

PSICOLOGIA

FONOAUDIOLOGIA

capa

FISIOTERAPIA

MEDICINA

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

TERAPIA OCUPACIONAL

cultura
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Guignard, Balões

MODERNISMO s
BRASILEIRO.
Próxima
parada: Roma
APÓS SUCESSO NO MUSEU COLEÇÃO BERARDO,
EM LISBOA, A EXPOSIÇÃO SE PREPARA PARA
CONQUISTAR A ITÁLIA, A PARTIR DE FEVEREIRO

ucesso de público e crítica em Portugal, a exposição “Modernismo
Brasileiro na Coleção da Fundação
Edson Queiroz” deixa em 12 de
fevereiro o Museu Coleção Berardo, em Lisboa,
mas prossegue em solo europeu. De 23 de fevereiro a 5 maio, a mostra estará em cartaz na
Embaixada do Brasil em Roma, homenageando
as diversas vertentes e influências do modernismo brasileiro e, ao mesmo tempo, levando
europeus e turistas a mergulhar na trajetória de
artistas nacionais do período de 1920 a 1960.
A primeira mostra internacional da Fundação
Edson Queiroz foi lançada em outubro de 2017
em Lisboa, contando com seleção apurada de 76
obras, distribuídas em 760 m² de área, e curadoria
de Regina Teixeira de Barros e projeto dos arquitetos Daniela Alcântara e Rui Campos Matos.
A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz, destaca a importância da exposição
para a arte e a cultura brasileiras. “Eu sinto que
esta exposição inicialmente em Portugal e depois
em Roma é de muita importância não só para a
Unifor e para a Fundação Edson Queiroz, mas
para o Estado do Ceará e de uma certa forma para
o Brasil porque trouxemos 76 importantes obras
do modernismo brasileiro para um continente
que transpira arte”, destacou.
“Levamos para a Europa um recorte importante do acervo da Fundação Edson Queiroz,
com artistas que representam bem a arte

moderna brasileira”, salienta o chanceler da
Universidade de Fortaleza (Unifor), Edson
Queiroz Neto. Emocionado, o chanceler também frisou a realização de um projeto sonhado
pelo seu pai, Airton Queiroz. “Sinto-me muito
emocionado porque esta exposição no exterior
foi a última grande alegria do meu pai. Ele sonhava com esse projeto internacional”, ressalta.
A mostra, que percorreu o Brasil a partir
de 2015, já tendo passado por São Paulo, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Rio de
Janeiro, chegou a Portugal devido a interesse
mútuo entre o Museu Coleção Berardo e a
Fundação Edson Queiroz, destaca a diretora
artística do museu português, Rita Lougares. “Decidimos trazer uma exposição sobre
o modernismo porque acho importante não
fazermos apenas coisas contemporâneas. E o
Modernismo Brasileiro não é muito conhecido
em Portugal. Tirando a partir dos anos 50 com
Hélio Oiticica e a Lygia Clark, a primeira fase
do Modernismo do Brasil não é nada conhecida em Portugal”, ressaltou.
“Tivemos a preocupação de ser o mais didático possível com essa exposição já que os
portugueses não tem muito conhecimento
do Modernismo Brasileiro. Depois disponibilizamos um folder com um texto pouco mais
extenso para quem se interessar – um segundo
passo para quem quiser saber mais sobre a arte
brasileira”, acrescentou a curadora da mostra. U

Seu
conhecimento
impacta
o mundo
MATRÍCULAS
ABERTAS
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO
• MBA em Gestão Comercial
• MBA em Gestão e Assessoria de Comunicação
• MBA em Gestão Empresarial
• MBA em Gestão Financeira
• MBA em Marketing Digital e Gestão de Mídias
Sociais
• MBA em Controladoria e Gerência Contábil
• MBA em Gestão e Negócios de Moda ( Fashion
Business)
• MBA em Design Gráfico e Digital
• MBA em Gestão Pública
• MBA em Negócios Internacionais
• MBA em Gestão de Pessoas
• MBA em Gestão de Serviços e Relacionamento
com o Cliente
• Especialização em Produção de Moda e Styling
• MBA em Inteligência de Mercado
• MBA em Logística
ESCOLA DE DIREITO
• Especialização em Direito e Processo Tributário
• Especialização em Direito e Processo de Família e
Sucessões

• Especialização em Direito Processual Civil
• Especialização em Direito dos Contratos
• Especialização em Mediação e Gestão de Conflitos
• Especialização em Direito e Processo
Constitucional
• Especialização em Direito e Processo Penal
• Especialização em Direito e Processo
Previdenciário
• Especialização em Direito e Relações
Internacionais
• Especialização em Direito Empresarial
ESCOLA DE TECNOLOGIA
• Especialização em Engenharia Clínica
• Especialização em Gerenciamento de Obras na
Construção Civil
• MBA em Gerenciamento de Projetos
• Especialização em Eficiência Energética
• MBA em Gestão Analítica com Business
Intelligence e Big Data
• MBA em Gestão Estratégica de Processos de
Negócios (BPM)
• Especialização em Automação Industrial
• Especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho

• Especialização em Estrutura do Concreto Armado
nas Edificações
• Especialização em Produção e Manutenção
Industrial
ESCOLA DE SAÚDE
• Especialização em Farmácia Clínica e Prescrição
Farmacêutica
• Especialização em Implantodontia
• Especialização em Neurociências e Reabilitação
• Especialização em Prótese Dentária
• Especialização em Psicopatologia e Saúde Pública
• Especialização em DTM e Dor Orofacial
• Especialização em Enfermagem do Trabalho
• Especialização em Enfermagem em Terapia
Intensiva
• Especialização em Ergonomia
• Especialização em Fisioterapia Neonatal e
Pediátrica
• Especialização em Psicologia Organizacional e do
Desenvolvimento
• Especialização em Terapia Analítico
Comportamental
• Especialização em Citologia Esfoliativa e
Onco-hematologia
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