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A NOVA EDUCAÇÃO FÍSICA

UM CURSO EM MOVIMENTO
A UNIFOR É A PRIMEIRA GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DO CEARÁ E TEM O MELHOR PARQUE ESPORTIVO DA AMÉRICA
LATINA. A EXCELÊNCIA, PORÉM, NÃO BASTA. QUEREMOS INTEGRAR O ENSINO DAS PRÁTICAS CORPORAIS ÀS DEMANDAS
DA CIDADE E DO MERCADO. E MAIS: QUEREMOS VOCÊ NESSA NOVA EDUCAÇÃO FÍSICA. PARA ISSO, A UNIFOR LANÇA DOIS
PERCURSOS ACADÊMICOS PARA SE ADEQUAR AO SEU TEMPO E INVESTIMENTO. E AÍ, VAMOS DAR O START?

05

07

UNIFOR
NOTÍ CI AS

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
Presidente Lenise Queiroz Rocha
Vice-Presidente Manoela Queiroz Bacelar
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

08

Chanceler Edson Queiroz Neto
Reitora Fátima Veras
Vice-Reitor de Ensino de Graduação Henrique Sá
Vice-Reitora de Pós-Graduação Lilia Sales
Vice-Reitor de Extensão Randal Pompeu
Vice-Reitor de Administração José Maria Gondim
Diretora de Comunicação e Marketing Ana Quezado
Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
João José Vasco Peixoto Furtado
Diretor de Planejamento Marcelo Nogueira Magalhães
Diretor de Tecnologia Antônio Roosevelt G. Chaves

UNIFOR NOTÍCIAS
www.unifor.br/unifornoticias
Edição Karoline Viana (CE01672JP)
Textos Virna Macedo, Paula Acácio, Andreza Reis,
Amanda Marques e Karoline Viana
Estagiários Cintia Martins, Lígia Grillo e Maurílio Moreira
Projeto Gráfico LaBarca.Design
Diagramação Renato Radeke
Capa Eduardo Freire
Produção Gráfica Robério Ângelo
Supervisão Gráfica Denilson Soares
Fotos Ares Soares e Gabriel Goersch
Impressão Gráfica Unifor
Tiragem 3.000 exemplares

05

UPDATE

07

NO INTERVALO

08

CAPA

CONTATO
Diretoria de Comunicação e Marketing da Unifor
Prédio da Reitoria - Av. Washington Soares, 1321,
Edson Queiroz - Fortaleza - CE
Tel: +55 85 3477 3377
imprensa@unifor.br - www.unifor.br
www.facebook.com.br/uniforoficial
instagram.com/uniforcomunica
www.youtube.com/uniforcomunica

Drauzio Varella
participa do
lançamento da
16ª edição do
Movimento Doe de
Coração

Alunos aproveitam
os intervalos das
aulas para estudar
e compartilhar
conhecimentos

De olho no mercado de trabalho,
o curso de Educação Física
ganha nova grade curricular

CORPO EM
MOVIMENTO
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MEIO AMBIENTE

Projeto “Praia Linda,
Praia Limpa” recolhe
mais de 350 kg de
resíduos sólidos em
Fortaleza
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PÓS-GRADUAÇÃO

Unifor sedia evento
com a participação
dos ministros Cármen
Lúcia e Edson Fachin,
do STF

13

AÇÃO SOCIAL

Cada vez mais, as
empresas levam em
conta o trabalho
voluntário na hora de
contratar funcionários

Na dedicatória a seu ensaio Variações sobre
o Corpo (“Aos meus professores de ginástica
e guias de montanhismo, que me ensinaram
a pensar”), o filósofo Michel Serres convida o
leitor a pensar a corporeidade como um sistema
aberto de posturas, criatividade e posições a
ser incorporado na leitura que se faz do ser
humano. Para além de um mediador entre
o mundo e o pensamento, o corpo integra
e delimita o mundo da vida. Assim, é pelo
movimento, força, alongamento e projeção dos
corpos que se promove a saúde, o bem-estar
e – por que não dizer? – a reflexão e a criação.
No Dia do Profissional de Educação Física,
1° de setembro, a Universidade de Fortaleza
apresenta sua nova proposta pedagógica para
a graduação em Educação Física.
Pioneiro do Ceará e considerado o
melhor curso de Educação Física entre
as instituições privadas cearenses pelo
Ranking Universitário da Folha (RUF)
2017, o curso propõe uma formação
baseada na vivência prática da profissão
desde o primeiro semestre, para além das
instalações do campus. Nossas estratégias
de ensino despertam no aluno o interesse
pela descoberta da multidimensionalidade
do corpo humano em movimento, essenciais
para o seu desenvolvimento profissional nas
diversas áreas: educacional, orientação de
exercícios físicos personalizados e coletivos,
gestão e empreendedorismo, treinamento
em modalidades esportivas, promoção da
saúde, recreação e entretenimento, que
possibilitem intervenções nos diferentes
ciclos de vida do ser humano.
O curso também possibilitará ao aluno optar
por dois percursos de evolução acadêmica em
sua matriz, o que o tornará mais acessível e
fiel ao lema da instituição: uma Universidade
de Todos. Nesta edição do Unifor Notícias,
você conhecerá os diferenciais do curso de
Educação Física e sua proposta curricular;
uma profissão de destaque e relevância na
atualidade. Porque, como nos lembra Michel
Serres, não há nada em nosso entendimento
que já não tenha estado no corpo inteiro.
Boa leitura a tod@s!

LIA MARIA BRASIL DE SOUZA BARROSO
Diretora do Centro de Ciências da Saúde da Unifor

AGENDA

campus

1. DIREITOS CULTURAIS

II Encontro Norte
Nordeste de Psicologia
do Esporte

O Programa de Pós-Graduação em Direito
Constitucional da Unifor, por meio do
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos
Culturais, realiza, de 1º a 5 de outubro
de 2018, o VII Encontro Internacional
de Direitos Culturais (EIDC). O evento
tem como tema “Liberdades Culturais:
um bem humano universal”. No ano
em que a Constituição da República
Federativa do Brasil completa 30 anos,
o encontro tem por objetivo aprofundar
estudos acadêmicos, com interfaces
sociais e políticas, sobre o papel a ser
desempenhado pelo sistema de liberdades
constitucionais de natureza cultural.

O EVENTO VISA DEBATER A IMPORTÂNCIA
DO TEMA, POR MEIO DE AÇÕES
MULTIDISCIPLINARES

Saiba mais: www.direitosculturais.com.br

2. VISITA TÉCNICA
De 25 a 29 de setembro, a Pós-Unifor
realiza a “Missão Nacional São Paulo”,
que conta com visitas técnicas a
empresas que são referência em suas
áreas. Durante os dias da Missão,
organizada pela Escola de Comunicação
e Gestão, estão programadas visitas
à 3M, companhia global que trabalha
com inovações para necessidades
diárias; Natura, empresa nacional
de cosméticos, perfumaria e demais
produtos de cuidados pessoais; Minalba,
empresa do Grupo Edson Queiroz, que
produz água mineral e refrigerantes,
e Baden Baden, uma das pioneiras
no campo das cervejarias gourmet no
país. A visita é destinada aos alunos
da Escola de Comunicação e Gestão.
Saiba mais: 3477.3383

3. ESCOLA DE DIREITO
A Escola de Direito da Pós-Unifor
promove, no próximo dia 14 de setembro,
a palestra “Fraude na partilha: no
Casamento e na União Estável”, com
a participação de Rolf Madaleno,
advogado, mestre em processo civil
pela PUC/RS e professor de Direito
de Família e Sucessões. Madaleno
também é diretor nacional e sócio
fundador do Instituto Brasileiro de
Direito de Família (IBDFAM), autor
de obras jurídicas voltadas à temática
do Direito de Família e Sucessões. O
evento acontecerá às 19h, na sala B01.
www.unifor.br/web/pos-graduacao

O evento destina-se a profissionais, pesquisadores, docentes e estudantes

Universidade de Fortaleza
recebe, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, o II
Encontro Norte Nordeste de
Psicologia do Esporte (II ENNEPE). Com
o tema “Formação, Práticas e Pesquisas:
Desafios e Conquistas”, a realização é do
Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE).
O evento é uma continuidade dos debates
levantados no I Encontro Norte Nordeste
de Psicologia do Esporte, realizado em São
Luís/MA em 2016, e visa fortalecer o campo da Psicologia do Esporte, congregando
diversos profissionais, docentes e atletas
especialistas no tema.
A segunda edição contará com a participação de 20 palestrantes convidados de
diversos estados (PE, MA, PI, AM, SP, DF,
GO), além da apresentação de trabalhos
científicos, mesas-redondas, conferências,

a

II Encontro
Norte Nordeste
de Psicologia
do Esporte (II
ENNEPE)
De 31 de
outubro a 1º
de novembro
de 2018 na
Universidade
de Fortaleza
Saiba mais:
esportepsi@
crp11.org.br
Inscrições:
http://bit.
ly/2lnvxvz

minicursos e roda de conversa,
promovendo um encontro que
alie a prática à teoria.
Entre as temáticas trazidas ao II
ENNEPE, serão debatidos: Gênero e Esporte, Psicologia do
Esporte e Novas Tecnologias,
Psicologia do Esporte na Formação, Pesquisa e Avaliação em
Psicologia do Esporte, Psicologia
do Esporte e Políticas Públicas,
dentre outras.
As inscrições estão abertas a
profissionais, pesquisadores, docentes e estudantes de Psicologia,
Educação Física, Fisioterapia,
Medicina, Jornalismo, História,
Sociologia e áreas afins às Ciências do Esporte, da graduação e
pós-graduação e demais interessados na temática. U

UpDate
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#ACOLHIDA
Para que nossos alunos
se sintam bem acolhidos,
preparamos uma programação
especial para o início das aulas.
<3 Com apresentações culturais
e atividades de integração, o
#CampusUnifor recepciona
todos para mais um semestre de
conquistas!

ACOMPANHE A UNIFOR
NAS MÍDIAS SOCIAIS!

UNIFOROFICIAL

Confira o vídeo:
http://bit.ly/2MaB4a1

UNIFORCOMUNICA

2

#UNIFORNOSANA

3

#PRAIALINDAPRAIALIMPA

A Unifor marcou presença em um dos maiores eventos de cultura pop
do Brasil: o SANA! Com uma programação especial que contou com
oficinas, desafios e sorteio de um iPhone, o nosso stand trouxe animação e
conhecimento para todos. <3

Para comemorar o Dia do
Estudante, a Unifor realizou
o “Praia Linda, Praia Limpa”.
Durante a ação, foram coletados
resíduos sólidos recicláveis
nas praias da Barra do Ceará,
Iracema, Futuro e Sabiaguaba.

Confira o vídeo: http://bit.ly/2MHVOly

Confira o vídeo:
http://bit.ly/2w4jwl8

4

5

#DOEDECORAÇÃO
Este ano será realizada a 16ª
edição do Movimento Doe de
Coração, campanha da Fundação
Edson Queiroz que incentiva a
doação de órgãos e tecidos. Este
ano, a novidade é o evento de
lançamento, no dia 5 de setembro,
que contará com a presença do
médico oncologista, cientista e
escritor Drauzio Varella. A doação
de órgãos, além de ser um ato
de amor ao próximo, é vital
para melhorar a realidade dos
transplantes no Brasil.

Acesse o site da campanha:
www.unifor.br/doedecoracao

#SEMPREUNIFOR
Em homenagem a todas as pessoas que plantaram suas melhores aspirações no
campus da Universidade de Fortaleza, reunimos as memórias, as experiências, as
lições e os destinos de alguns dos ilustres egressos da Unifor. Sem falar dos que
retornaram à instituição, para continuar os estudos em nível de Mestrado e Doutorado ou mesmo como professores. Quer conhecer um pouco mais sobre eles?

Acesse www.unifor.br/sempre-unifor

biblioteca digital

Coleção
d
ampliaacesso
àsproduções
acadêmicas
ACERVO REÚNE MAIS DE 6 MIL TRABALHOS
DE CONCLUSÃO DE CURSO DA UNIFOR
F O T O G R A F I A / ARES SOARES

esde o segundo semestre de
2014, a Universidade de Fortaleza (Unifor) conta com uma
coleção que reúne os Trabalhos
de Conclusão de Curso (TCCs) apresentados
na instituição: “a organização da coleção
começou com um projeto-piloto, quando
foi feita a catalogação dos TCCs do curso de
Direito, sendo depois ampliada para todos
os cursos”, relata a bibliotecária Leonilha
Lessa, gerente da Biblioteca da Unifor.
O acesso a este banco é relevante para
que a comunidade acadêmica da Unifor
possa conhecer as produções mais atualizadas em suas respectivas áreas de
conhecimento. Com a publicação do Novo
Instrumento de Avaliação do INEP/MEC,
em dezembro de 2017, essa disponibilização tornou-se obrigatória.
Hoje, o Repositório Institucional reúne
6.300 TCCs, 1.541 dissertações de mestrado e 134 teses de doutorado e os artigos
das revistas da Unifor.

Por enquanto, o acesso é restrito àqueles que possuem o Unifor Online, mas está
em discussão a liberação do acesso a toda
a comunidade. “A Biblioteca oferece todo o
suporte necessário ao aluno para uma boa
pesquisa. Disponibilizamos as principais bases de periódicos, como EBSCO e VLex, além
do Portal de Periódicos da Capes, disponível para instituições privadas que possuam
doutorado com nota 5”, ressalta Leonilha .
Já para os que sofrem na hora da formatação dos trabalhos acadêmicos, a
Biblioteca oferece treinamentos das normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), da American Psychological Association (APA) e Vancouver. O atendimento
se dá de duas formas: individual com agendamento feito pelo próprio aluno, ou para
grupos por solicitação dos professores.
A Biblioteca também oferece treinamento para o Mendeley, um recurso que auxilia,
entre outras coisas, a geração automática de
referências bibliográficas. U

no intervalo
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“NO INTERVALO EU DESCANSO BASTANTE PARA
AS AULAS. Geralmente fico no primeiro andar
do Centro de Convivência, tem um lounge
onde podemos deitar e ficar lendo, ou no
celular. Também aproveito para ir comer
numa das lanchonetes e ver os amigos”.
Maria Clara Chagas,
20 anos, aluna do 5º semestre
de Jornalismo

COM O RETORNO DAS AULAS, ALÉM DE CUMPRIR
A ROTINA DIÁRIA DE ESTUDOS É IMPRESCINDÍVEL
ENCONTRAR MOMENTOS PARA DESCANSAR
OU MESMO COLOCAR OS CONTEÚDOS EM DIA
DURANTE OS INTERVALOS DAS AULAS. MUITOS
APROVEITAM ESSA PAUSA PARA COMPARTILHAR
CONHECIMENTO COM OS AMIGOS, CONVERSAR,
LER E FAZER UM BOM LANCHE. CONFIRA:

“APROVEITO MEU INTERVALO
PARA REVER OS AMIGOS,
FALAMOS SOBRE ASSUNTOS
NÃO TÃO ACADÊMICOS OU
LIGADOS À FACULDADE.
Quando está perto das provas,
aproveito este momento para
estudar e rever os conteúdos”
Bianca Teixeira,
22 anos, aluna do 9º semestre
do curso de Psicologia

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

“EU E MINHAS AMIGAS APROVEITAMOS
O INTERVALO PARA RELAXAR, CONVERSAR.
Como não costumamos nos ver
fora da Universidade, o intervalo
é o melhor momento para isso.
Ainda que seja pouco tempo, serve
para falarmos sobre nossas vidas”
Roney Alex Pinheiro, 24 anos,
aluno do 5º semestre de Arquitetura
e Urbanismo

“GERALMENTE APROVEITO O INTERVALO
PARA FAZER ATIVIDADES DA FACULDADE,
como ir ao Centro Acadêmico (CA)
pegar textos, imprimir trabalhos.
Fico mais estudando e tentando não
acumular matéria. Chego sempre
antes na sala pra pegar um bom
canto e ficar perto dos amigos”.

se torna um espaço importante e de necessidade, pela
quantidade de material que disponibiliza”

Beatriz Pereira, 21 anos, aluna do
8º semestre de Fisioterapia

Roger Cabral, 31 anos, aluno do 6º semestre
do curso de Administração

MEU INTERVALO É MAIS NA BIBLIOTECA, COLOCANDO OS
CONTEÚDOS EM DIA. Como sou concurseiro, a Biblioteca

nova educação física

LARGUE
NAFRENTE

A GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIFOR NÃO
É SÓ A PIONEIRA DO CEARÁ E A MELHOR AVALIADA ENTRE
AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DO ESTADO. NOSSO SEGREDO
É INCORPORAR O “ESTAR SEMPRE UM PASSO À FRENTE”
ÀS NOSSAS PRÁTICAS. PARA ISSO, A MATRIZ CURRICULAR DO
CURSO FOI REFORMULADA PARA ABARCAR AS DINÂMICAS DE
UM MERCADO EM CONSTANTE MUTAÇÃO. E MAIS: A EDUCAÇÃO
FÍSICA DA UNIFOR OFERECE A VOCÊ A POSSIBILIDADE DE CURSAR
SUA GRADUAÇÃO POR MEIO DE TRILHAS QUE MELHOR SE
ADAPTEM A SUAS NECESSIDADES. VENHA DAR O START A ESTA
NOVA FORMA DE ESTUDAR!
I L U S T R A Ç Ã O / ACERVO PESSOAL
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uitos treinadores dizem: “em
time que está ganhando não
se mexe”. É o tipo de frase que
guarda mais estratégia do que
crença. Uma forma de confundir o adversário, ocultando com astúcia cenários
pensados a longo prazo. Mas no curso de
Educação Física da Unifor, a jogada é clara
e certa. Porque não basta ser o melhor curso de Educação Física entre as instituições
particulares do Ceará. A gente mexe no time
para ser a melhor opção pra você, que precisa de flexibilidade, autonomia e eficiência.
Na Educação Física da Unifor, a mudança
começa na matriz curricular. Baseada na
formação por competência, novas modalidades foram agregadas ao currículo, como
treinamento funcional, personal trainer,
grupos de corrida e empreendedorismo.
Tudo para permitir a melhor graduação nas
condições atuais do mercado e da formação
superior. O diferencial, porém, será na forma de cursar sua graduação.

Para você entender melhor, vamos imaginar uma pista de corrida. Nas provas de
200 metros, em que a largada é feita em
curva, os atletas são colocados desalinhados, em diferentes posições na pista. Isso
é feito para compensar a curva, já que os
corredores internos percorrem um raio menor que os corredores externos à pista. Da
mesma forma, o aluno de Educação Física
da Unifor poderá optar por dois tipos de
trilhas, de acordo com as suas necessidades.
Na trilha padrão, o tempo de curso continua
o mesmo: quatro anos para o bacharelado
e três anos e meio para a licenciatura. Mas
em vez do modelo de créditos, o aluno fará
semestres fechados, com uma mensalidade
fixa. Já na trilha estendida, o aluno opta por
um tempo de graduação maior, mas com
mensalidades mais baixas. Assim, apesar
de partirem de pontos diferentes, os alunos
das duas trilhas têm as mesmas condições
de qualidade e excelência ao chegar no mercado de trabalho.

FICO FELIZ PRIMEIRAMENTE EM SER EX-ALUNO
E SABER QUE A UNIFOR ESTÁ EM CONSTANTE
ATUALIZAÇÃO NA SUA MATRIZ CURRICULAR,
EM CONSONÂNCIA COM O ATUAL MERCADO
DE TRABALHO. Sabemos que, em qualquer
profissão, aquele que estiver mais preparado se destacará ao entrar
no competitivo mundo do trabalho. A evolução e o surgimento
de novas práticas de atividade física fazem com que o estudante
de Educação Física esteja já preparado, assim como ter noções
de empreendedorismo caso o estudante, quando se tornar um
profissional, queira montar seu próprio negócio com noções básicas.
Jeová Macedo de Sousa, Coordenador de Esportes Rede CUCA
(Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte)

egressos
nova
educação física

MATRIZ CURRICULAR
COMO ERA
Formação por competências, baseada nas
necessidades do mercado e diretrizes do MEC
COMO FICOU
Inclusão de novas competências como:
treinamento funcional, personal trainer, grupos de
corrida e esportes na areia
Inclusão do empreendedorismo na área de gestão
em Educação Física

FORMAS DE CURSAR
COMO ERA
O aluno selecionava, entre as disciplinas
disponíveis, aquelas que cursaria durante
o semestre. O valor da mensalidade era calculado
pela soma dessas disciplinas
COMO FICOU
De acordo com as suas necessidades, o aluno
pode optar por duas trilhas de formação:
Trilha padrão: serão ofertados semestres
fechados, com mensalidades fixas
e compatíveis com o mercado
Tempo de graduação: 4 anos (bacharelado)
e 3 anos e meio (licenciatura)
Trilha estendida: tempo de graduação maior, com
mensalidades fixas, porém mais baixas
Tempo máximo de graduação: 6 anos
(bacharelado) e 5 anos e meio (licenciatura)

PERGUNTE-ME COMO:
Já sou aluno de Educação Física da Unifor.
Posso migrar para as novas trilhas de formação?
Sim. Os alunos que não estiverem no último
semestre poderão solicitar a migração.
Posso transferir ou entrar como graduado
nesta nova opção de formação?
Sim. A Unifor aproveita suas disciplinas
e insere você em uma das novas trilhas de formação.
É possível a formação nos dois graus
(bacharelado e licenciatura)?
Claro. A Unifor oferece a possibilidade de
formação complementar em condições facilitadas.

”QUERO PARABENIZAR A UNIFOR PELA INOVAÇÃO AO LANÇAR
A NOVA GRADE CURRICULAR, EM 2019, DOS CURSOS DE
LICENCIATURA E BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA.
O mercado de trabalho exige, cada vez mais, profissionais
antenados com as novas tendências. E a Unifor, mais uma vez,
mostrou que é sensível às mudanças e necessidades do mercado e da sociedade.
As instalações da universidade e o seu excelente quadro de professores são
fatores primordiais para o sucesso dessa iniciativa. Parabéns aos alunos e à
sociedade que receberá profissionais ainda mais qualificados e capacitados.
Ganham os alunos e a população”.
Jorge Monteiro, presidente do Conselho Regional de Educação Física (CREF5)

COMO EGRESSO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
UNIFOR, POSSO DIZER QUE A INSTITUIÇÃO SEMPRE ESTEVE
NA VANGUARDA QUANDO O ASSUNTO É A FORMAÇÃO DE
EDUCADORES FÍSICOS NO CEARÁ. Além de ser o pioneiro aqui no
Estado, o curso sempre primou pela qualificação dos profissionais
que atuam na docência, como forma de ter um profissional de excelência. Esta
nova matriz curricular vem ao encontro de uma realidade e uma necessidade não
só do mercado de trabalho, como também daqueles que desejam ingressar na
Educação Física. É uma qualificação daquilo que a Unifor já fazia muito bem. Não é
só questão de mudança de nome, inclusão ou exclusão de disciplinas. Há mudanças
de fluxograma, muitos conteúdos foram repensados, visando à modernização.
A qualidade do profissional é uma exigência permanente do mercado. Com isso,
muito mais pessoas passarão a ter acesso a uma infraestrutura esportiva e de
laboratórios como há poucas no Brasil.
Jerry Welton Barbosa Gadelha, Presidente da Federação Cearense de Atletismo, graduado em
Educação Física Unifor

PRAIA LINDA, PRAIA LIMPA

Todospela
conservação
dolitoral
PROJETO DA FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
RECOLHE 351,50 QUILOS DE RESÍDUOS DO
LITORAL DE FORTALEZA E DISTRIBUI ENTRE
ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DA CIDADE.

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

Acesse para saber
mais sobre o
projeto e formas
de contribuir com
o meio ambiente
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Fundação Edson Queiroz (FEQ),
em comemoração ao Dia do Estudante realizou, no dia 11 de
agosto, o projeto “Praia Linda,
Praia Limpa”. A ação mobilizou estudantes, professores e colaboradores dos quatro
centros de ciência da Unifor, além de técnicos da Prefeitura de Fortaleza para coletar
resíduos recicláveis, como sacos, garrafas
e copos plásticos e latinhas de cerveja e
refrigerante. Também foram repassadas
informações para a população sobre o descarte correto de materiais reaproveitáveis.
As praias escolhidas para o projeto foram: Barra do Ceará, onde a ação recolheu
95 quilos de resíduos; Praia de Iracema, com
coleta de 73,5 quilos de resíduos; Praia do
Futuro, com 50 quilos e Praia da Sabiaguaba,
com 133 quilos de materiais, somando 351,50
quilos de resíduos. A Sociedade Comunitária
de Reciclagem de Lixo do Pirambu (Socrelp)
recebeu 168,50 quilos de material reciclável,
recolhidos nas Praias de Iracema e da Barra
do Ceará. Já os 183 quilos de resíduos coletados nas Praias do Futuro e Sabiaguaba foram
destinados à Associação dos Catadores do
Jangurussu (Ascajan).
Adalton Toquarto Barbosa, coordenador
de finanças da Ascajan, ressaltou a importância da ação: “A iniciativa da Unifor vai
contribuir com a produtividade e aumentar
a remuneração dos associados”. A Associação dos Catadores do Jangurussu existe
desde 2006. Também participou da entrega da coleta Orleans Dutra, articulador da

coleta seletiva e reciclagem da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
de Fortaleza (Seuma).
Para o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Oyrton Azevedo,
a ação é uma experiência única para os alunos envolvidos no projeto: “Eles participam
diretamente do processo de recolhimento
do material que iria para os oceanos, o que
faz surgir uma consciência ambiental. Dessa forma, descobrem durante o processo a
importância de vir à praia coletar e levar
seu próprio lixo, ou coletar e levar para o
descarte correto o que já está lá”, ressalta.
Para a secretária Margarete Alves, frequentadora da Praia da Barra do Ceará, ações
como esta são muito importantes para a
cidade: “Servem não apenas para limpar a
praia, mas conscientiza as pessoas da relevância de manter a praia limpa, uma vez que
são as próprias pessoas que a frequentam
que deixam lixos e sujeiras”, declara.
Carolina Pinheiro, aluna do terceiro semestre de Medicina Veterinária, participou
da ação e era uma das mais animadas com
a ação de limpeza da praia: “Fiquei impressionada e ao mesmo tempo assustada com
a quantidade de palitinhos de madeira,
perfurantes e bem pontudos, que ficam na
areia e machucam as pessoas. Enchemos
uma garrafa com esse material”. A estudante conta que nunca havia participado
de algo assim: “Foi uma experiência muito
rica e interessante. Com certeza participarei outras vezes”. U

pós-graduação

Ministrosdo a
STFparticipam
doVICongresso
deDireitoCivil
naUnifor
REALIZADO PELO IBDCIVIL, O EVENTO ACONTECE
DE 18 A 20 DE OUTUBRO COM A PRESENÇA DOS
MINISTROS CÁRMEN LÚCIA E LUIZ EDSON FACHIN
F O T O G R A F I A / MARCELO CAMARGO

VI CONGRESSO DE DIREITO CIVIL
Data: 18 a 20 de outubro
Local: Campus Unifor
Inscrições: https://bit.ly/2qKRRnj
Mais informações: (85) 3477-3220

Universidade de Fortaleza (Unifor),
por meio do Programa de Pós-Graduação em Direito, sedia, de 18 a 20
de outubro, o VI Congresso de Direito Civil, realizado pelo Instituto Brasileiro de
Direito Civil (IBDCivil). O evento terá como tema
“Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais”. Entre os conferencistas
estarão os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin e Cármen Lúcia.
De acordo com a professora Joyceane Bezerra, coordendora do grupo de pesquisa em
Direito Constitucional nas Relações Privadas da
Pós-Unifor e organizadora do evento,“os ministros convidados integram a corte suprema que
tem conferido legitimação às diversas manifestações da liberdade da pessoa. O ministro Fachin
tem relatado diretamente votos importantes sobre autonomia na vida existencial, notadamente
quanto ao gênero. Exemplifica-se o direito à
identidade de gênero que foi reconhecido recentemente, seja pela possibilidade de alteração
do nome e gênero nos documentos oficiais, seja
pela possibilidade de uso de banheiros aos transexuais, conforme sua aparência social e sua
identidade”, destaca.
Reconhecido no cenário jurídico nacional e
internacional, o Congresso incentiva a produção de trabalhos científicos pelos profissionais e
pesquisadores da área do Direito que, na ocasião,
expõem os resumos aprovados em painéis. Para
este ano, a programação conta com 16 painéis,
além da presença confirmada de mais de 300

membros da sociedade civil do Brasil e do exterior, que debaterão temas pertinentes à iniciativa.
“As conferências fomentam a reflexão teórica sobre a temática proposta pelo evento
e conduzirá como um marco teórico toda a
discussão que será empreendida nos diversos
painéis, sempre procurando apontar possíveis
soluções para questões emergentes”, afirma a
professora Joyceane.
Entre os conferencistas estrangeiros estão
o ministro Ricardo Lorenzetti, presidente da
Suprema Corte Argentina, destaque na área
do Direito Civil por suas publicações e pela
presidência da comissão responsável pelo anteprojeto do atual Código Civil e Comercial da
República Argentina. Além de Lorenzetti, o
professor Fracesco Vicenzo Ruiz, da Universidade Pablo de Olavide - Espanha, a professora
Inmaculada Vivas-Tesón, também da Universidade de Sevilha, e Antonio Pinto Monteiro, da
Universidade de Coimbra, Portugal.
Renomados palestrantes nacionais
também participam da iniciativa, entre os
confirmados estão: Gustavo Tepedino (UERJ),
Paulo Lobo (UFPE), Ana Carla Harmatiuk
Matos (UFPR), Giselda Hironaka (USP) Flávio
Tartuce (FADISP), Marcos Ehrhardt (UFAL),
Ana Carolina Brochado Teixeira (UNA-MG),
Thamis Dalsender (PUC-RJ), Ana Frazão
(UNB), Heloisa Helena Barbosa (UERJ), Aline
Miranda Valverde (UERJ E PUC-RJ), Erolthus
Cortiano (UFPR), Ana Luiza Nevares (PUC-RJ)
e Joyceane Bezerra de Menezes (Unifor). U

vivência profissional
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Estágiovoluntário
édiferencialnocurrículo

MUITAS EMPRESAS VEEM A EXPERIÊNCIA
DO TRABALHO VOLUNTÁRIO COMO
UMA EXPERTISE A MAIS NA HORA DE
CONTRATAR.
F O T O G R A F I A / ARES SOARES

ATIVIDADES SOLIDÁRIAS

d

urante o Ensino Superior é
normal que muitos estudantes
comecem a procurar oportunidades no mercado através de
estágio. Na hora de buscar este tipo de vaga,
o principal atrativo para os formandos é, sem
dúvida, a bolsa remunerada. Mas quando o
estágio é voluntário, vale a pena?
O principal objetivo de todo estágio é oferecer uma vivência profissional, colocando
em prática o que foi aprendido em sala de
aula, no primeiro contato com as particularidades da profissão escolhida. Assim, as
vantagens vão muito além do aspecto financeiro. O empenho terá retorno no futuro, e
mesmo uma atividade não remunerada pode
ser bastante vantajosa para o jovem.
Atualmente o trabalho voluntário é um
grande diferencial na formação acadêmica
e conta pontos em processos seletivos. É
muito comum encontrar no mercado um

ambiente extremamente competitivo. O mercado não
estabelece mais como referência para contratação
somente o profissional que tenha um coeficiente intelectual avançado, mas procuram saber se o aluno
soube aproveitar o seu tempo na universidade para
aperfeiçoar o seu lado humanístico.
Em geral, além da experiência na área, os recrutadores veem o trabalho voluntário como uma
demonstração de proatividade por parte do universitário, tornando o currículo ainda mais atrativo. O
voluntariado também é ótimo para a criação de networking profissional: experimentar a realidade da
própria área de estudo é essencial para que o universitário possa aprimorar suas competências e ainda se
aproximar de profissionais experientes que poderão
ajudar em possíveis dúvidas a respeito das funções
exercidas ou, até mesmo, da carreira. U

Mais informações:
(85) 3477-3301.

Os estudantes também podem desempenhar
atividades solidárias, que tornem a vivência
acadêmica mais humanizada. Visitar abrigos,
atuar junto a pessoas com necessidades especiais
ou participar de projetos de leitura e recreação
em hospitais são algumas das possibilidades
que podem contribuir com a sociedade e marcar
positivamente a graduação.
Um exemplo é o Projeto Jovem Voluntário, criado
pela Vice-Reitoria de Extensão da Unifor. Por meio
de diversas ações humanitárias, o projeto reúne
alunos interessados em contribuir diretamente
com a sociedade. Os voluntários visitam, uma vez
por semana, as instituições parceiras: Hospital
Infantil Albert Sabin, Núcleo de Atenção Médica
Integrada, Casa Sol Nascente, Associação Peter
Pan e Lar Torres de Melo. Ao fim do semestre, o
voluntário que cumprir a carga horária exigida
recebe um certificado de 80 a 100 horas. O projeto
proporciona momentos de alegria e descontração
através de leituras, contação de histórias,
brincadeiras, fantoches, jogos educativos,
pinturas, trabalhos de arte, entre outros.

porta-retrato

XX FESTIVAL ELEAZAR DE CARVALHO
A Unifor sediou, de 8 a 22 de julho, mais uma edição
do tradicional Festival Eleazar de Carvalho. Foram
14 dias destinados ao ensino e aperfeiçoamento da
música erudita com renomados mestres nacionais e
internacionais, além de oferecer concertos gratuitos à
população, realizados no Teatro Celina Queiroz.

PRÊMIO JOVEM
PESQUISADOR
Sarah Sousa, estudante do
curso de Psicologia da Unifor,
teve seu Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) contemplado
com o Prêmio Jovem
Pesquisador. A pesquisa tem
como proposta unir música
e terapia, contribuindo para
o tratamento do Alzheimer
em idosos. Além do TCC de
Sarah, outras três pesquisas
da instituição também foram
agraciadas. Todos os trabalhos
foram orientados pela
professora Andrea Quesada.

CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NO CINE CEARÁ
Em sua 28ª edição, o Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema
homenageou o pionerismo do curso de Cinema e Audiovisual da Unifor,
primeira graduação do Estado, que em 2018 celebra 10 anos. Além da
homenagem, o Festival contou com a participação de alunos e egressos
do curso concorrendo em diferentes categorias da premiação. Na ocasião,
também foi anunciado o vencedor do Prêmio Unifor de Audiovisual, que
este ano agraciou o jovem diretor Leon Reis. O evento ocorreu de 4 a 10 de
agosto no Cineteatro São Luiz.
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MARTHA GABRIEL
NA UNIFOR
A Escola de Tecnologia da PósUnifor recebeu a pensadora digital
Martha Gabriel para ministrar a
palestra “Tecnologias Disruptivas
e Transformação Digital: o futuro
de empresas e organizações”, dia
8 de agosto. Sediado no Teatro
Celina Queiroz, o evento teve
como foco o uso da Inteligência
Artificial no desenvolvimento do
setor empresarial.

AULA MAGNA DO PPGD
O Programa de Pós-Graduação em
Direito Constitucional da Unifor
(PPGD) promoveu, de 2 a 10 de
agosto, programação voltada para
a temática de Imigração e Direitos
da Criança. Realizada no Teatro
Celina Queiroz, a iniciativa recebeu
renomados especialistas da área
e teve como convidado principal
César Landa Arroyo, um dos
maiores juristas da América Latina.

