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População de
Fortaleza ganha
novo espaço para o
lazer: Passeio Edson
Queiroz

Ferramenta agiliza
comunicação e
contribui para a difusão
do conhecimento

Unifor inaugura
moderno complexo
de saúde para
alunos e população
de Fortaleza

MAIS SAÚDE, EDUCAÇÃO
E LAZER PARA FORTALEZA
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#UNIFOR45ANOS

Fundação Edson Queiroz
comemora aniversário da Unifor
durante todo o ano
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UNIFOR CARREIRAS

Nova plataforma
digital amplia o
contato dos alunos
com o mercado de
trabalho

12

ARQUITETURA

Curso comemora 20
anos de conquistas e
de estímulo à iniciação
científica

Unifor Notícias deste mês está repleto
de novidades para alunos, professores
e população em geral. Elas começam
com a inauguração da nova academia.
Muito mais do que reunir equipamentos de
ginástica, a nova academia é um verdadeiro
complexo de saúde e de promoção de qualidade
de vida, afinal, lá estão modernas e sofisticadas
máquinas de ginástica e serviços de musculação,
circuito funcional, spinning, muay thai, jiu-jitsu,
pilates, avaliação nutricional e avaliação física.
E não só isso: laboratórios e salas de aula vão
contribuir para a aprendizagem prática de nossos
alunos, em especial os de Estética e Cosmética,
Educação Física e Fisioterapia, beneficiando
também a população que terá acesso a serviços nas
áreas de mensuração de força, trabalho, equilíbrio,
pressão plantar e potência muscular. Tudo isso
realizado em equipamentos de última geração que
ajudam na emissão de laudos.
As novidades prosseguem com a reformulação total
da Central de Estágios e a consequente implantação
do novo programa de carreiras da Unifor. Baseada
no aplicativo americano Symplicity, a plataforma
digital Unifor Carreiras vai aproximar os estudantes
e também ex-alunos do mercado de trabalho,
proporcionando acesso a conteúdos que estimulam
o desenvolvimento e a capacitação profissional.
A Unifor modernizou o seu novo programa
de carreiras a partir de uma ferramenta que
está presente atualmente em conceituadas
universidades espalhadas por Austrália (Bond),
Estados Unidos (Yale), Queen (Irlanda do Norte) e
Emirados Árabes Unidos (Khalifa), beneficiando
mais de 13 milhões de alunos.
A outra novidade beneficia diretamente a
população que diariamente circula pela avenida
Washington Soares. Desde o último dia 12 de abril,
data de aniversário do criador da Universidade de
Fortaleza, a Fundação Edson Queiroz inaugurou
e mantém importante espaço de convívio para
a população de Fortaleza, localizado em frente
à Reitoria da Unifor. Abrangendo área de 12 mil
m2, o Passeio Edson Queiroz possui bela e ampla
vegetação, espelho d’água e locais para convívio
integrado à natureza.
Boa leitura a tod@s!

FÁTIMA VERAS
Reitora

AGENDA

unifor 45 anos

1. MEETING DE ESTÉTICA
O curso de Estética e Cosmética realiza,
até o dia 22 de abril, inscrições para
o III Meeting de Estética e Cosmética
Unifor. O evento terá palestras e
workshops de temas como terapias
holísticas, cosmetologia, cirurgia
plástica, ortomolecular, emagrecimento
saudável, terapia capilar e eletroterapia.
As inscrições podem ser feitas na
secretaria do CCS (Bloco H, Sala 4),
mediante a doação de 3 latas de leite
em pó. Vagas limitadas!
Saiba mais: 3477.3242

2. PALESTRA DE DIREITO
A Unifor recebe, no dia 30 de abril,
a visita do vice-presidente da OAB
Federal, Luis Cláudio Chaves, que
falará aos alunos do curso de Direito
sobre os desafios e trajetórias da
advocacia. O evento acontece às
18h no Teatro Celina Queiroz e as
inscrições podem ser feitas no local.
A participação na palestra vale
certificado válido como atividade
complementar. Participe!
Saiba mais: www.unifor.br

3. SUFICIÊNCIA CONTÁBIL
Inscrições abertas também para nova
edição do curso de preparação de
alunos e ex-alunos para o Exame de
Suficiência Contábil. A ação é realização
do curso de Ciências Contábeis e
as inscrições podem ser feitas na
coordenação do curso, na sala R-02.
Saiba mais: 3477.3193

4. INSCRIÇÕES DO PPGD
Inscrições abertas para o Mestrado e
Doutorado em Direito Constitucional
da Unifor. Ao todo, estão sendo
disponibilizadas 60 vagas, sendo
40 para o Mestrado e 20 para o
Doutorado, nas áreas de concentração
Direito Constitucional Público e Teoria
Política e de Direito Constitucional
nas Relações Privadas. As inscrições
podem ser feitas de 22 de fevereiro a
2 de maio de 2018, na Secretaria do
PPGD (Bloco E, sala E-1, no horário de
8h às 12h e 14h às 17h, de segunda a
sexta-feira).
Saiba mais: 3477.3058 | ppgd@unifor.br

NOVO ESPAÇO
DE LAZER PARA
FORTALEZA
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ INAUGUROU NOVO
PASSEIO PÚBLICO NA ÁREA CENTRAL DA AVENIDA
WASHINGTON SOARES, EM HOMENAGEM AO
FUNDADOR DA UNIFOR

a

Fundação Edson Queiroz entregou à população
de Fortaleza novo espaço de lazer. Localizado
em frente à Reitoria da Universidade de Fortaleza
(Unifor), na área central da Avenida Washington
Soares, o Passeio Edson Queiroz teve área totalmente
reurbanizada, com o objetivo de funcionar como nova área de
convívio para os fortalezenses.
A inauguração do Passeio, realizada em 12 de abril, fez parte da
programação comemorativa aos 45 anos da Unifor e aconteceu
no dia em que o chanceler Edson Queiroz faria 93 anos.
A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz
Rocha, diz que o Passeio é um grande presente para a
população de Fortaleza. “Sua estrutura está em interlocução
com o campus, localizado logo à frente, como um recorte
do que se vê lá dentro. Meu irmão, Airton Queiroz, sempre
foi perfeccionista e sua responsabilidade ambiental era
adicionada ao seu senso paisagístico. Hoje, nosso campus é
destaque por suas orquídeas e frondosa vegetação, além de
elementos que criam um ecossistema único, como fontes de
água e fauna peculiar”.
Trata-se, portanto, de uma extensão da área verde do
Campus da Unifor, além de mais um espaço alternativo
para a cidade, que demanda novos lugares livres para ir e

vir. “Pode-se dizer que se trata de um
oásis em meio ao trânsito da capital,
feito para revigorar todos que passam
pela área”, complementa Lenise
Queiroz Rocha.
Na área de 12.000 m2, que
compreende ainda uma ciclovia
e uma estação de bicicletas
compartilhadas, foi mantida a estátua
do chanceler Edson Queiroz, doada à
família pelo industrial Jaime Aquino
em 21 de dezembro de 1983.
No projeto paisagístico, existem
quatro áreas de convivência, com 16
bancos de concreto, jardins e cinco
elementos escultóricos metálicos com
quatro metros de altura, que servem
de suporte para trepadeiras floríferas,
além de espelho d’água com nove
metros de diâmetro, tendo ao centro
fonte de água circular com uma muda
de aninga, espécie de vegetação
aquática nativa do Ceará.

UpDate
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#UNIFOR45ANOS
Um assunto que ganhou
visibilidade nas nossas mídias
sociais foi o aniversário de 45
anos da Unifor, comemorado dia
21 de março. Ele gerou muitas
postagens, matérias, curtidas e
compartilhamentos. No IG oficial
da Unifor (@UniforComunica
<3) criamos campanha usando a
#Unifor45anos e compartilhamos
diariamente, durante todo o mês
de março, fotografias históricas que
marcaram momentos importantes
da universidade. Se você não
viu essa série, basta buscar a
#Unifor45Anos no Instagram. ;)

Confira o vídeo:
https://goo.gl/LyUWCg

2

3

#CAMPUSUNIFOR
O #CampusUnifor passa constantemente por
intervenções com o objetivo de transformar a
experiência universitária dos nossos alunos, na
MELHOR experiência das suas vidas. No início de
abril, a #AcademiaUnifor começou a funcionar em
um novo local e toda reestruturada. O complexo
funciona ao lado do Ginásio Poliesportivo da Unifor,
de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 22h30, e aos
sábados, das 8h às 12h.

#HOTSITEUNIFOR45ANOS
Em alusão ao aniversário de 45 anos da melhor
universidade do Norte e Nordeste elaboramos
um hotsite com conteúdos exclusivos para
compartilhar junto ao público a comemoração
da data festiva. Nele, podem ser conferidas
programação, entrevistas e matérias.

Confira em:
www.unifor.br/web/unifor45anos

#DESIGNDEMODAUNIFOR

4
#VESTIBULARUNIFOR

Dois eventos de grande porte também ganharam destaque no nosso Instagram durante o mês
de março. A 8ª edição do Unifor Moda Integra aconteceu de 13 a 15 de março e movimentou
bom público no #CampusUnifor. O tradicional desfile, idealizado e organizado por alunos e
professores do curso de #DesigndeModaUnifor, finalizou as atividades do UMI 2018.1. A cobertura
dos #JogosInternosUnifor também foi sucesso e mobilizou muita gente no nosso IG. Os jogos
aconteceram aos fins de semana e alunos de todos os centros participaram desse momento.

Confira as fotos: https://bit.ly/2v1VKZF

ACOMPANHE A UNIFOR
NAS MÍDIAS SOCIAIS!

UNIFOROFICIAL

UNIFORCOMUNICA

#FEIRADEPROFISSÕES
A Unifor realiza dias 4 e 5 de maio a 5ª edição da Feira
de Profissões. O evento é oportunidade para que os
alunos do Ensino Médio possam tirar dúvidas sobre a
carreira que desejam seguir com o auxílio de professores,
estudantes e colaboradores da universidade que estarão
à disposição. As inscrições já estão disponíveis no site
da Unifor. Participe!

Saiba mais: https://goo.gl/JJMfFL
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A Universidade de Fortaleza
está com inscrições abertas
para o Processo Seletivo
2018.2. Na primeira etapa
da seleção, os candidatos
poderão usar a Prova da
Unifor e nota do Exame
Nacional do Ensino Médio
(ENEM) referente aos anos
de 2015, 2016 e 2017. A prova
para os cursos de graduação
acontece no dia 6 de maio,
exceto Medicina, cuja
realização será no dia 20.

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

novo portal

decara
nova
naweb
NO ANO EM QUE COMEMORA QUATRO
DÉCADAS E MEIA DE EXISTÊNCIA, A
UNIFOR LANÇA UM NOVO E MODERNO
PORTAL DE INTERNET PARA FACILITAR
AINDA MAIS A COMUNICAÇÃO COM OS
DIVERSOS PÚBLICOS
F O T O G R A F I A S / ARES SOARES

a

Melhor instituição de ensino privada do
Norte e Nordeste do Brasil, segundo o
Ranking Universitário do jornal Folha de
S. Paulo, a Universidade de Fortaleza (Unifor) lançou em fevereiro seu novo portal na internet.
Focado em facilitar e agilizar o acesso às informações pelos diversos públicos que visitam diariamente
o endereço eletrônico www.unifor.br – para melhorar
a chamada “experiência do usuário” -, o novo site traz
entre as principais novidades um design responsivo
que permite a navegação adaptada aos diversos dispositivos como computadores, smartphones e tablets.
“Completando 45 anos de fundação, a Unifor
apresenta a nova versão de sua interface pública
digital com o fito de melhorar ainda mais o processo de comunicação junto aos alunos, funcionários,
professores e a comunidade em geral. Este é mais
um passo dentro da missão da instituição de formar
profissionais de excelência também por meio do trabalho de difusão do conhecimento”, Fátima Veras,
reitora da Unifor.
O trabalho de construção do novo Portal Unifor foi
coordenado pela Diretoria de Comunicação e Marketing, em parceria com a Diretoria de Tecnologia, por
meio do Núcleo de Aplicação em Tecnologia da Informação (NATI), que proveu todo o suporte técnico ao
projeto, e a multinacional de consultoria de TI Entelgy.
“O projeto integrou mais de 60 profissionais e
alunos, além de conseguir agregar todos os outros
setores da universidade em um processo que incluiu
diagnósticos e pesquisas para identificar as necessidades de informações e serviços do ponto de vista do

usuário do site”, explica a diretora de Comunicação e
Marketing da Unifor, professora Ana Quezado.
Com origem na Espanha em 2003 e presente em
cinco países (Brasil, Chile, Colômbia e México, além
da Espanha), a Entelgy é uma empresa global, especializada em soluções, produtos e serviços em TI. No
Brasil, atua nos mais diversos setores, oferecendo
soluções de portal e mobilidade em algumas das principais seguradoras internacionais, bancos, aviação,
crédito, editoriais e telecomunicações, entre outros.

A MELHOR FERRAMENTA
DO MERCADO
Para criar o novo Portal, a Unifor adquiriu a ferramenta
Liferay DXP (em inglês, Digital Experience Plattform).
Plataforma de código aberto e líder de mercado de
soluções para elaboração de portais, a Liferay é utilizada
por sites empresas de grande porte como Latam, Bosch,
Embrapa, Airbus, Banco do Nordeste e Domino’s. “A
interação entre as áreas de marketing e TI e a equipe
da Entelgy foi fundamental para o sucesso do projeto”, afirma o diretor de Tecnologia da Informação da
Unifor, Roosevelt Guerreiro Chaves. “Somos a primeira
instituição do Brasil a usar a nova versão DXP da Liferay,
uma ferramenta que dinamiza muito bem o fluxo de
informações, à medida que descentraliza e dá liberdade
aos setores para atualizar informações e fazer mudanças que antes apenas os técnicos poderiam efetuar”,
acrescenta José Raimundo, gerente do Núcleo de Aplicação em Tecnologia da Informação (NATI).
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NATI GARANTE QUALIDADE
DAS APLICAÇÕES

COMUNICAÇÃO ÁGIL
E MULTIMÍDIA

O projeto do novo portal Unifor não teria sido possível sem o amplo suporte
do Núcleo de Aplicação em Tecnologia
da Informação (NATI). Responsável por
toda a área de TI da universidade, o NATI
atua com o projeto integrador na formação
dos alunos e trabalha por meio de células. Cada uma conta com um analista de
sistemas experiente, que junto aos alunos desenvolvem e mantêm as aplicações
contidas no site. Cerca de 40 estagiários
atuam no núcleo e elaboram, entre outras
coisas, projetos de inovação em suas áreas
de atuação.
Segundo Denise Carneiro, profissional
da área de Tecnologia da Informação e analista da célula de testes do NATI, o núcleo
participou ativamente na parte de aplicações do novo site. “As páginas dos cursos
têm diversas aplicações que extraem informações diretamente do banco de dados
vinculado ao sistema acadêmico da Unifor,
como listas de professores e disciplinas. Foi
um grande trabalho, tendo em vista que o
site conta com mais de 23 aplicações em
todas as áreas da Universidade”, afirma.

Um dos principais diferenciais do novo
portal da Unifor na internet diz respeito à
comunicação. “Além de lindo e atraente, o
novo site está de fácil uso, e mais objetivo
no sentido de trazer e mostrar de que de
melhor a Unifor faz”, destaca a professora
Carolina Quixadá, da Diretoria de Marketing
e Comunicação da Unifor.
Ao acessar o novo portal Unifor, as informações sobre os cursos estão a, no máximo, três
cliques no celular, tablet ou computador. “O
design das páginas, que utilizam abas, facilita a
navegação do visitante. Antes, o usuário tinha
que sair da página do curso e clicar em diversos
links para obter dados mais detalhados. Agora
não, tudo sobre cada curso pode ser encontrado na própria página, sem necessidade de sair
dela”, detalha a professora Carolina Quixadá.
As abas das páginas fornecem aquilo que
os usuários mais buscam sobre os cursos de
forma ágil nos formatos texto, vídeo e imagem.
O novo portal da Unifor tem na interatividade
outra de suas principais novidades. Se você
gostou de algum conteúdo do site, basta acionar a opção de compartilhar no Facebook,
Twitter e Linkedin.

DESIGN RESPONSIVO
O processo de elaboração do novo portal da
Unifor levou em conta diversas tendências da
web, porém com metas evidentes. “Um dos
principais objetivos é para o jovem que vai fazer
uma graduação consiga obter a informação
desejada da forma mais clara possível, a fim de
que ele se inscreva e opte pela universidade.
Dentro disso, tínhamos de transmitir os valores
e os diferenciais da Unifor através de uma
interface amigável, breve e rápida”, pontua
Jesus Novella, arquiteto de funções da Entelgy.
Para isso, a metodologia de entendimento
dos usuários demandou a readequação do
site com base na responsividade e em uma
nova arquitetura de informação. Em um site
responsivo, as páginas de cada website se
adaptam de forma automática ao tamanho da
tela do dispositivo. Este processo de design
torna factível abordar a navegação em vários
dispositivos sem precisar desenvolver e dar
manutenção múltiplos websites. “Evitamos a
grande quantidade de menus que de certa forma
dificulta a localização por parte das pessoas.
Os menus novos e simplificados reduzem os
níveis de navegação”, ressalta Novella.

nova academia

MAISQUALIDADE
DEVIDAE
APRENDIZAGEM
EMUMSÓLUGAR
ENTRE AS MODALIDADES OFERTADAS ESTÃO MUSCULAÇÃO, CIRCUITO
FUNCIONAL, SPINNING, MUAY THAI, JIU-JITSU, PILATES, AVALIAÇÃO
NUTRICIONAL E AVALIAÇÃO FÍSICA
I L U S T R A Ç Ã O / ROMUALDO FAURA

a

lunos, colaboradores e o público em geral
contam desde dia 16 de abril com novo
equipamento de saúde. Trata-se da nova
academia da Universidade de Fortaleza
(Unifor), que coloca à disposição de seus usuários
equipamentos de última geração, distribuídos em
área espaçosa e climatizada, com capacidade de atendimento de 1.000 usuários/dia. Entre as modalidades
ofertadas para alunos, funcionários, atletas, público
externo e conveniados estão: musculação, circuito
funcional, spinning, muay thai, jiu-jitsu, pilates,
avaliação nutricional e avaliação física. A academia
funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 5h30
às 22h30, e aos sábados, das 8h às 12h.
Na verdade, a nova academia é um complexo voltado para a promoção de qualidade de vida, beleza
e saúde de seus usuários e para a aprendizagem dos
alunos da Unifor. Ou seja, além de abrigar práticas
esportivas, o novo equipamento é um campo de
estágio e aprendizagem, uma vez que os alunos
dos cursos de Estética e Cosmética, Educação Física e Fisioterapia desfrutam de espaço para aulas
teóricas e práticas.
A academia conta com laboratórios que servem
como salas de aulas para atividades dos cursos, ao

mesmo tempo em que atende a população. O curso de Educação Física, por exemplo, ministra na academia o módulo de
Metodologia da Musculação, enquanto o curso de Estética e
Cosmética aborda tratamentos faciais, corporais e a parte de
terapia capilar. Já o curso de Fisioterapia atende a população,
gratuitamente, nas áreas de mensuração de força, trabalho,
equilíbrio, pressão plantar e potência muscular, com equipamentos de última geração que ajudam na emissão de laudos.
“É uma academia completa, com ambiente climatizado e
sonorização projetada, onde o aluno pode praticar tudo em
um só lugar com atenção no atendimento, primando pelo
cuidado físico. Conta com profissionais responsáveis pelo
acompanhamento e atendimento dos programas de exercícios
individuais e coletivos, avaliação e planejamento”, salienta
o professor Carlos Augusto de Sousa, diretor da Divisão de
Assuntos Desportivos da Unifor.
A fim de oferecer mais segurança aos seus usuários, a academia conta com catracas permitindo o acesso por meio de
biometria, além de oferecer acessibilidade para cadeirantes,
com rampas de acesso e elevador, armários para guarda de
material pessoal durante a permanência do usuário. Também
é oferecido convênio com paramédicos para a prestação de
primeiro atendimento. Todos os profissionais da nova academia são formados e registrados no Conselho Regional de
Educação Física, com pós-graduação na área.
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EQUIPAMENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

SERVIÇOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musculação
Circuito funcional
Spinning
Lutas (Muay Thai e Jiu-Jitsu)
Pilates
Avaliação nutricional
Avaliação física
Massoterapia
Hidromassagem
Ofurô

APRENDIZAGEM
Educação Física
• Laboratório Prático para Metodologia da
Musculação e Metodologia da Ginástica 1
• Estágio em Saúde Coletiva
Estética e Cosmética
• 2 Laboratórios para Tratamento Facial
e Corporal
• 1 Laboratório de Terapia Capilar e
Maquiagem
Fisioterapia
• 1 Laboratório de Pesquisa em Análise
da Postura e Movimento Humano

O professor Leorne Júnior, responsável técnico da
nova academia, salienta a importância do maquinário
de última linha, reconhecido mundialmente por especialistas e usuários. “As máquinas são todas fabricadas
pela Johnson Matrix, sediada no Texas, Estados Unidos.
O equipamento oferece aos usuários design, conforto,
biomecânica e ergonomia, contribuindo para que o
usuário sofra o mínimo de efeitos nocivos e de lesões
possíveis. Assim, posso garantir que na nova academia
da Unifor ele estará trabalhando o corpo com o menor
risco de execução errada e, consequentemente, com o
menor risco de lesão”, ressalta.

CorridadeRuauniforserá
dia3dejunho.Participe!
AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER FEITAS NO PERÍODO DE 2 A 25 DE MAIO,
NO SITE DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Um dos principais e mais tradicionais eventos esportivos do Ceará já tem data confirmada.
A 26ª Corrida de Rua Unifor 2018 vai acontecer
dia 3 de junho, com a participação de homens e
mulheres, amadores ou profissionais, com idade a partir dos 18 anos, que poderão competir
em duas provas, uma de 5 km e outra de 10 km.
Ambas as provas são homologadas pela
Federação Cearense de Atletismo (FCAt) e, segundo a organização do evento, a previsão é de
2000 e 1000 competidores, respectivamente.
Além disso, haverá uma terceira prova, destinada às pessoas com deficiência, com previsão
de 600 inscritos.
Os interessados em participar da competição poderão inscrever-se de 2 a 25 de maio no
site da Unifor. A corrida geral de 5 km e 10 km
será dividida em três categorias: geral, universitários e funcionários do Grupo Edson Queiroz.
Os kits e chips, que servirão para monitorar
o tempo de corrida dos atletas, serão entregues
no Ginásio Poliesportivo da Unifor, nas seguintes datas: 31 de maio, das 15h às 20h para os
competidores portadores de deficiência; 1º de
junho, das 9h às 20h, e 2 de junho, das 8h às
16h para os demais competidores.

A concentração e a largada dos participantes ocorrerão na avenida Dr. Valmir
Pontes, na Praça Edson Queiroz, a partir
das 5h30min, e a largada será às 6h30min.
Já a Corrida de Pessoas com Deficiência terá
largada às 8h35min, no Campus da Unifor,
em frente ao Ginásio Poliesportivo.
A premiação constará de dinheiro, medalhas
e troféus. Os primeiros colocados na corrida
de 5 km receberão R$ 1.500,00 (1º lugar), R$
1.000,00 (2º lugar) e R$ 500,00 (3º lugar). E para
os primeiros colocados da corrida de 10 km a
premiação será de R$ 2.500,00 (1º lugar), R$
2.000,00 (2º lugar) e R$ 1.500,00 (3º lugar). As
medalhas serão entregues para todos os competidores que completarem o percurso de 5 km
e 10 km. E os troféus serão entregues para os
três primeiros colocados em cada categoria e
naipe da prova de 5 km e 10 km. U

CORRIDA DE RUA UNIFOR 2018
3 de junho de 2018, com largada às 6h30min
Inscrições: 2 a 25 de maio no site www.unifor.br
Mais informações: (85) 3477.3143 / 3476 /3449

unifor 45 anos

programação
paraoanointeiro
21 de março de 1973. Em 2018, a Universidade de Fortaleza (Unifor) completa,
portanto, 45 anos de ensino, pesquisa e
atividades de extensão, transformando qualitativamente não só o cenário da educação
no Ceará, como o processo de desenvolvimento cultural, econômico e social de toda
a região. Quarenta e cinco anos depois, a
Unifor se consolidou como a melhor universidade privada do Norte e Nordeste e uma
das melhores do Brasil, segundo o Ranking
Universitário da Folha de S. Paulo (RUF), um
dos mais conceituados do país.
Atualmente com cerca de 25 mil alunos,
a Unifor é responsável, desde 1973, pela formação de mais de 90 mil alunos, distribuídos
em 40 cursos de graduação. Já os programas
de pós-graduação da Unifor compreendem
17 cursos de mestrados e doutorados, além
de 80 cursos de especialização e MBAs. À
frente desse complexo de educação, um corpo docente altamente qualificado, composto
de 1.300 professores, com mais de 80% de
mestres e doutores.
Instalada em um campus de 720 mil
metros quadrados, a Unifor compreende
megaestrutura com cerca de 300 salas de
aula e mais de 230 laboratórios especializados. O campus também é composto
por auditórios, salas de vídeo, biblioteca,
centro de convivência, núcleo de atenção

EM 2018, A UNIFOR COMEMORA 45 ANOS DE RELEVANTES
SERVIÇOS PRESTADOS AO POVO CEARENSE. PARA MARCAR
A DATA, A FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ REALIZA DURANTE
TODO O ANO DIVERSAS AÇÕES E EVENTOS VOLTADOS
PARA ALUNOS, PROFESSORES E POPULAÇÃO
F O T O G R A F I A / ARES SOARES

médica, clínicas odontológicas, maior parque desportivo da América Latina, teatro,
espaço cultural, escritório para a prática jurídica, empresas juniores, TV universitária,
escola de ensino infantil e fundamental e
diversos outros núcleos de prática acadêmica e pesquisa.
Os resultados impressionam não só pelos
números expressivos, mas principalmente
pelo largo alcance social de suas ações e
projetos. Em 45 anos de história, a Unifor
alcançou a marca de 300 mil procedimentos
em saúde por ano, 300 atendimentos dentários por dia e mais de 30 mil atendimentos
jurídicos anuais, beneficiando principalmente a população de baixa renda.
Na área cultural, implementou, na gestão
do Chanceler Airton Queiroz (1982-2017),
uma agressiva política de acesso à arte e à
cultura. Gratuitamente, a população cearense em geral e alunos de escolas públicas
e privadas em particular visitaram no Espaço
Cultural Unifor mais de 50 exposições de
artistas plásticos brasileiros e estrangeiros
de renome internacional. No total, mais de
1 milhão e 760 mil pessoas conferiram obras
de artistas do porte de Renoir, Monet, Chagall, Matisse, Miró, Botero, Salvador Dali, Di
Cavalcanti, Lasar Segall, Volpi, Raimundo
Cela, Antonio Bandeira, Portinari, Aleijadinho e Leonilson, entre outros. U

Acompanhe
a programação
em: https://
goo.gl/DjUkjJ

CONFIRA AS ATRAÇÕES
Em 20 de março, a presidente Lenise
Queiroz Rocha fez a apresentação
oficial da programação alusiva aos 45
anos da Universidade de Fortaleza,
durante evento realizado no auditório
da Biblioteca e que contou ainda
com a presença da vice-presidente da
Fundação Edson Queiroz, Manoela
Queiroz Bacelar, e do chanceler e da
reitora da Unifor, respectivamente,
Edson Queiroz Neto e professora
Fátima Veras, além de vice-reitores,
diretores, professores, alunos e
convidados.
A programação se estenderá até o fim
do ano, com ações e eventos voltados
para os corpos docente e discente e
a população cearense. Dela, fazem
parte exposição inédita com 250
obras de arte do acervo da Fundação
Edson Queiroz, a Feira de Profissões,
a Corrida de Rua Unifor, o Festival
Eleazar de Carvalho, a entrega do
Prêmio Literatura Unifor, o Movimento
Doe de Coração e muito mais.

mercado de trabalho
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Unifor
lançanovo
programa
decarreiras a
A PLATAFORMA DIGITAL UNIFOR CARREIRAS
VISA AMPLIAR O CONTATO DOS ALUNOS
COM O MERCADO DE TRABALHO
I L U S T R A Ç Ã O / ROMUALDO FAURA

Universidade de Fortaleza
inaugurou no início de abril,
em parceria com a ferramenta
norte-americana de empregabilidade Symplicity, a plataforma online
Unifor Carreiras (carreiras.unifor.br). O
programa tem como principal intuito aproximar os estudantes e também ex-alunos
do mercado de trabalho, proporcionando
acesso a conteúdos que estimulam o desenvolvimento e a capacitação profissional.
Entre os recursos ofertados estão candidatura a vagas de trabalho e estágio, acesso
ao cadastro de empresas a fim de identificar
oportunidades, informações sobre documentação, criador de currículos online,
blog de carreiras, pesquisas para melhor
compreender os desafios enfrentados e
buscar soluções, orientação de carreiras
e workshops.
Atualmente, a Unifor mantém convênio
com mais de 2.900 empresas e instituições
a fim de facilitar a inserção dos alunos nas
mais diversas áreas de atuação. Por meio
do ambiente virtual, esta relação será intensificada na perspectiva de gerenciar
melhoramentos também destinados à

Saiba mais:
https://goo.gl/
FH8imi

Contatos:
3477.3162
3477.3138
estagio@unifor.br

articulação pessoal, como realizar entrevistas simuladas e dirimir dúvidas com
profissionais especializados.
Alunos e egressos interessados em
participar da plataforma poderão efetuar login com CPF e senha fornecida pela
Unifor por meio de envio ao endereço
de e-mail. No perfil, devem ser inseridas
experiências profissionais, habilidades e
contato. Já as empresas devem acessar o
Unifor Carreiras e realizar cadastro para
divulgação de cargos disponíveis, incluindo informações institucionais que serão
revisadas e posteriormente repassadas aos
discentes da universidade.

SOBRE A FERRAMENTA
Voltada para empregabilidade,
a ferramenta é usada em mais de
1.200 instituições de ensino superior em todo o mundo, incluindo a
Universidade Yale, nos Estados Unidos, a Universidade Bond, na Austrália, a Universidade
Queen, em Belfast (Irlanda do Norte),
e a Universidade Khalifa, nos Emirados
Árabes Unidos, beneficiando mais de 13,2
milhões de alunos participantes. U

graduação

20anosdo
cursode
arquitetura
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE
PESQUISAS CIENTÍFICAS, DISCIPLINAS INTEGRADAS
E INFRAESTRUTURA DE EXCELÊNCIA SÃO DIFERENCIAIS
DO BACHARELADO
F O T O G R A F I A S / ARES SOARES

C

riado em 1998, o curso de Arquitetura e
Urbanismo da Unifor completa 20 anos
de trajetória. Entre suas conquistas
está a nota máxima (5) em Conceito de
Curso (CC) atribuída pelo Ministério da Educação.
Inovadora, a grade disciplinar do curso está
em constante evolução a fim de proporcionar aos
alunos contato sólido com as características contemporâneas formadoras do ofício de arquiteto
e urbanista num estímulo à iniciação científica.

“NESTE PERCURSO,
JÁ HOUVE TRÊS
REVISÕES DA
MATRIZ CURRICULAR
E ESTAMOS NOS
ENCAMINHANDO
PARA UMA NOVA
ETAPA DE AVALIAÇÃO
E AJUSTES. ESSE
PROCESSO SISTÊMICO
DE REFLEXÃO
IMPULSIONA PRÁTICAS
MAIS ALINHADAS
AO MERCADO DE
TRABALHO”
Carla Camila Girão,
coordenadora do curso

No Ateliê Integrado acontece a concepção
arquitetônica e urbanística na qual os alunos
aprofundam suas capacidades e fortalecem a relação com a prática profissional de forma segura
e autônoma sob a orientação dos professores.
Por meio do Núcleo de Pesquisas Tecnológicas
(NPT) e do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão
(NEPE) da Unifor, os estudantes podem ingressar
em programas de monitoria acadêmica, intercâmbio internacional e participar de diversas
iniciativas que atendem à sociedade.

“O CURSO ME AJUDOU A DESENVOLVER
PESQUISAS, ESCREVER ARTIGOS, INCLUSIVE
JÁ VIAJEI PARA CONGRESSOS E FIZ
MONITORIA.
As atividades extracurriculares são muito importantes
porque auxiliam na conexão de assuntos aparentemente
divergentes mas que acabam se conectando bastante”
Alana Aragão, 10º semestre

“TEMOS UMA GAMA DE OPÇÕES NO QUE
SE REFERE À ATUAÇÃO. Acho que tentar
aproveitar as oportunidades que o seu curso
lhe oferece é essencial para uma formação
completa, pois costumo sempre pensar que esse
momento é único”
Pedro Victor Rabelo, 9º semestre

“A ARQUITETURA ME POSSIBILITOU ENTENDER
A EDIFICAÇÃO, O PRÉDIO, COMO UMA INFRAESTRUTURA QUE É ‘VIVA’ E TEM FUNÇÃO DE
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DE SEUS
FREQUENTADORES. Já o urbanismo foi tudo muito novo.
O contato com as questões legais, de infraestrutura, as
questões sociais, politicas e ambientais foram um grande
aprendizado”
Diego Paim, graduado

“CONCLUÍ MINHA GRADUAÇÃO EM 2010
E DEPOIS FIZ PARTE DA PRIMEIRA TURMA
EM ESPECIALIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA
DA UNIFOR E HOJE SOU DIRETORA DO
METROFOR. Acredito que tive a melhor estrutura tanto
física como de professores que eu poderia ter e, por
isso, valorizo bastante todo o incentivo dado aos alunos
pela Unifor e sou muito realizada na minha profissão”
Giselle Secundino, graduada

MODERNOS
LABORATÓRIOS
Os estudantes têm à disposição modernos espaços de prática destinados ao
desenvolvimento de projetos de inovação, como laboratórios de informática,
modelagem, impressão 3D, conforto
ambiental e paisagismo nos quais encontram equipamentos de última geração.
Segundo Marcos Bandeira, coordenador adjunto da graduação, “o curso da
Unifor já nasceu inovador e com objetivos
muito bem definidos. Hoje o aluno possui
as totais condições de infraestrutura e
metodologia de conceito didático-pedagócio”, ressalta.
Inaugurado em 2017, o Laboratório de
Inovação e Prototipagem (LIP) é um dos
ambientes mais utilizados pelos estudantes no desenvolvimento de trabalhos nas
interseções entre Arquitetura, Tecnologias, Arte e Ciências, de modo a instigar
soluções geradas a partir de uma criação
mais informal e colaborativa.
As pesquisas desenvolvidas durante
o semestre letivo são apresentadas no
“Dia T”, evento aberto ao público que
reúne experiências idealizadas pelos
alunos dos cursos do Centro de Ciências
Tecnológicas. Na ocasião, estudantes do
ensino médio também podem conhecer
a aplicabilidade da futura profissão de
interesse, enquanto os graduandos ampliam a responsabilidade socioambiental.
“Nosso quadro docente é formando
por um percentual muito elevado de
doutores e mestres e todos eles mantêm
muito elevada essa prática profissional
alinhada à prática acadêmica”, enfatiza
Marcos Bandeira. U

no intervalo
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“A NOVA INTERFACE ESTÁ MAIS
DINÂMICA E DETALHADA. O site está
com cara mais jovem e acessível.
Ficou mais fácil para gente saber
sobre os eventos, os assuntos
acadêmicos e, até mesmo, entender
melhor a grade curricular e o que
está acontecendo na universidade.
Hoje, o portal está com cara de site
de notícia, você consegue separar
bem o que é cada ponto e é mais
fácil encontrar as informações”
Paulo André Batista, 26 anos,
aluno do 6° semestre de Jornalismo

O SITE DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ESTÁ DE CARA NOVA, COM UMA INTERFACE
MUITO MAIS MODERNA E FUNCIONAL A
FIM DE FACILITAR O ACESSO A REVELANTES
INFORMAÇÕES ACADÊMICAS. FOMOS SABER,
ENTÃO, O QUE OS ALUNOS ACHARAM DO
NOVO PORTAL.

“FICOU MUITO MAIS
BONITO, MAIS MODERNO.
Está bem mais funcional,
mais fácil de encontrar
as informações que a
gente quer. Logo, quando
a gente entra, eu acho
que já tem muito mais
informações sobre o que
está acontecendo na
Universidade.
A palavra para mim
seria funcionalidade”
Mariana Pinheiro,
22 anos, aluna do 8°
semestre de Arquitetura.

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

“O NOVO FORMATO FICOU MUITO MAIS
OBJETIVO. Com isso ficou mais chamativo

“EU ACHEI QUE FICOU ESTETICAMENTE AGRADÁVEL.
Os ícones ficaram ótimos, muito mais visuais,
chamativos, antes tinha um padrão de cores e agora
não tem mais, é tudo muito mais diversificado,
colorido e atraente. Para quem entra no site e procura
uma informação, acha mais fácil e com clareza”
Camila Batista 29 anos, aluna
do 9° semestre de Arquitetura.

para o aluno acessar o Unifor Online
que é uma plataforma de grande valia
para os alunos. A mudança principal
foi exatamente essa: o convite ao
aluno para ficar cada vez mais ligado
e envolvido com a Universidade.
Esse modelo mais moderno acaba
aproximando o aluno da Universidade
porque ele se vê dentro daquela
modernidade que a plataforma sugere”
Tiago Matos, 22 anos, aluno
do 3° semestre de Medicina.

porta-retrato

COMUNICAÇÃO
PÚBLICA APP
O Escritório de Prática Jurídica
(EPJ) aderiu ao aplicativo
Comunicação Pública, idealizado
e criado pela advogada cearense
Marília Matos a fim de facilitar
os serviços jurídicos prestados à
população. O aplicativo pode ser
baixado na App Store (IOS) ou na
Play Store (Android), sem custo
para o usuário.
Saiba mais:
https://goo.gl/oGAmj3

LAPIN COMEMORA UM ANO
O Laboratório de Pesquisa e
Inovação em Cidades (Lapin),
vinculado à Diretoria de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação
da Unifor (DPDI), comemorou
em março seu primeiro ano.
Desde sua criação, o laboratório
desenvolve projetos em diversas
áreas, incluindo treinamento
de realidade virtual, análise
de informações em banco de
dados de empresas e redução
do desperdício de materiais.
Mesmo em tão pouco tempo já
possui parcerias de peso, como a
Prefeitura Municipal de Fortaleza,
Enel, IVIA, Mob Telecom, Esmaltec
e Cruz Vermelha.
Saiba mais:
https://goo.gl/HcYEZD

DA TERRA BRASILIS À ALDEIA GLOBAL
No dia 20 de março, a Fundação Edson Queiroz
inaugurou mais uma exposição de destaque nacional.
Com curadoria de Denise Mattar, a mostra reúne 280
obras dos principais artistas brasileiros e estrangeiros
que retratam o Brasil, abrangendo arco temporal que se
estende do século XVI ao século XXI, iniciando com
o livro America Tertia Pars, publicado na Europa em 1592,
e finalizando com obras contemporâneas.
Saiba mais: https://goo.gl/Ns7ET3
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INSCRIÇÕES
PARA ENCONTRO DA
FUNDAÇÃO CLINTON
O encontro reúne alunos e
professores que buscam soluções
para problemas globais. Os
interessados em participar da
edição 2018 terão até o dia 23
de abril para inscrever projetos
nas áreas de Educação, Meio
Ambiente e Mudança Climática,
Paz e Direitos Humanos,
Redução da Pobreza e Saúde
Pública. O encontro acontece na
Universidade de Chicago, entre
os dias 19 e 21 de outubro.
Saiba mais:
https://goo.gl/URMFDv

VISITA TÉCNICA
Em março, a Unifor recebeu a visita das
professoras Henriqueta Ilda Verganista
Martins Fernandes, da Escola Superior de
Enfermagem no Porto (ESEP), e Francisca
Georgina Macedo de Souza, da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA). A visita teve
o objetivo de agregar valor aos projetos
do Mestrado Profissional em Tecnologia e
Inovação em Enfermagem da Universidade e
qualificar os estudantes, além de divulgar as
parcerias internacionais da área da saúde.
Saiba mais: https://goo.gl/ito4wW
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