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NOTÍCIAS

OS CURSOS DA GESTÃO ESTÃO
CHEIOS DE NOVIDADES
OS CURSOS DE GESTÃO DA UNIFOR ESTÃO DE CARA NOVA A PARTIR DE
2019.1, COM MUITAS NOVIDADES PARA OS ALUNOS. ADMINISTRAÇÃO,
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CIÊNCIAS ECONÔMICAS E COMÉRCIO
EXTERIOR VÃO ALINHAR CONCEITOS, HABILIDADES, ATITUDES E
VALORES QUE CONSTITUEM AS COMPETÊNCIAS INDISPENSÁVEIS
AOS FUTUROS PROFISSIONAIS. ALÉM DISSO, O SISTEMA ESTIMULA
A DUPLA GRADUAÇÃO E A DUPLA TITULAÇÃO COM UNIVERSIDADES
INTERNACIONAIS. VENHA NOS VISITAR!

04

06

UNIFOR
NOTÍ CI AS

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

08

www.unifor.br/unifornoticias
Edição Luiz Carlos de Carvalho (CE0812JP)
Textos Virna Macedo, Paula Acácio, Karoline Viana,
Andreza Reis, Amanda Marques
Estagiários Abigail Mendes, Carolina Campos,
Cintia Martins, Lígia Grillo e Maurílio Moreira
Projeto Gráfico LaBarca.Design
Diagramação Renato Radeke
Produção Gráfica Robério Ângelo
Supervisão Gráfica Denilson Soares
Fotos Ares Soares e Gabriel Goersch
Impressão Gráfica Unifor
Tiragem 3.000 exemplares

04

PÓS-GRADUAÇÃO

06

GRADUAÇÃO

08

ADMINISTRAÇÃO

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

Inscrições abertas
para o Mestrado e
Doutorado em Direito
Constitucional

A Unifor reformulou os
cursos de gestão, com
muitas novidades para
2019.1

A graduação em Admnistração
é voltada para o desenvolvimento
das novas competências

GERINDO A
COMPLEXIDADE
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Ensino de acordo
às normas e padrões
da contabilidade
internacional
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CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Pesquisas e estudos
em parceria com
instituições públicas
e privadas
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COMÉRCIO EXTERIOR

Formação de um
profissional capaz de
lidar com as mudanças
globais

Em tempos de mudanças exponenciais é
preciso fortalecer a educação como o lugar
de potencialização da atuação humana na
construção de um mundo melhor e possível
para todos. A despeito dos imensos avanços
tecnológicos e científicos, a humanidade
não conseguiu superar problemas basilares
que ameaçam sua perpetuação como
espécie e amplificam a incerteza do futuro. É
imperativo, portanto, canalizar a inteligência
e o conhecimento para solucionar problemas
complexos no contexto global e ressignificar
o papel da universidade na reforma do
pensamento e na formação de cidadãos capazes
de enfrentar os desafios deste milênio.
Conscientes dessa grande responsabilidade,
reformulamos as matrizes curriculares
dos cursos de bacharelado em gestão da
Universidade de Fortaleza – um processo
que culminou com as novas propostas de
formação que apresentamos nesta edição do
Unifor Notícias. Marcam essa transição, a
abolição do paradigma do pensamento voltado
para um modelo fragmentado de formação
e a adoção definitiva de uma abordagem
complexa da educação, caracterizada pela
articulação e integração dos saberes, pela
transdisciplinaridade, contextualização e
universalidade.
O modelo seriado que ora apresentamos
permite potencializar a aprendizagem
sistêmica, alinhando horizontal e verticalmente
os conceitos, habilidades, atitudes e valores que
constituem as competências indispensáveis aos
egressos dos cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas e Comércio
Exterior em cada um dos diferentes gradientes
de complexidade que caracterizam nossa atual
proposta de formação. Ao migrar do anterior
sistema de créditos para o novo formato
modular, avançamos significativamente rumo
à dissolução das fronteiras entre as disciplinas
e à aprendizagem integral, permitindo uma
inovadora e mais completa experiência
educacional.
Boa leitura a tod@s!

CANDICE GRAZIANI
Diretora do Centro de Ciências
da Comunicação e Gestão da Unifor

AGENDA

PÓS-GRADUAÇÃO stricto sensu em direito

1. EDUCAÇÃO INTERNACIONAL
A Unifor, por meio da Assessoria para
Assuntos Internacionais, sediará o
próximo encontro da Associação
Brasileira de Educação Internacional
(da sigla em inglês FAUBAI) no
Nordeste, nos dias 8 e 9 de novembro
de 2018, tendo como tem principal a
“Internacionalização nas Instituições de
Ensino Superior: Ações e Perspectivas”.
Saiba mais: international@unifor.br

2. INFORMÁTICA E SAÚDE
A Unifor apoia o XVI Congresso Brasileiro
de Informática em Saúde (CBIS 2018),
que será realizado de 1º a 4 de outubro,
no Centro de Eventos do Ceará. Em
discussão, o prontuário eletrônico,
gestão estratégica, soluções para o
setor público e privado, capacitação
profissional, padrões de interoperabilidade
e aplicações móveis, entre outros.
Saiba mais: http://www.sbis.org.br/cbis2018

3. DIREITOS CULTURAIS
O Programa de Pós-Graduação em
Direito Constitucional da Unifor
realiza, de 1º a 5 de outubro de 2018,
o VII Encontro Internacional de
Direitos Culturais (EIDC), com o tema
“Liberdades Culturais: um bem humano
universal”. O público-alvo são alunos
de graduação e de pós-graduação em
Direito, pesquisadores e trabalhadores
do campo da cultura, gestores públicos e
privados de órgãos e entidades culturais,
assim como profissionais do Direito
e de outras áreas do conhecimento.
saiba mais: https://doity.com.br/7eidc

4. IBDCIVIL
O Programa de Pós-Graduação em Direito
da Unifor sedia, de 18 a 20 de outubro,
o VI Congresso de Direito Civil, com o
tema “Autonomia privada, liberdade
existencial e direitos Fundamentais”.
Entre os conferencistas, os ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF)
Luiz Edson Fachin e Cármen Lúcia.
Para este ano, a programação conta
com 16 painéis, além da presença
confirmada de mais de 300 membros
da sociedade civil do Brasil e exterior.
saiba mais: www.congressoibdcivil.com.br

Aula Magna do professor Robert Alexy na Unifor

Inscrições
abertas
para 2019

Serviço:
Seleção 2019 para
a Pós-Graduação em
Direito Constitucional
Prazo de inscrição: Até 21
de novembro de 2018
Local: Secretaria da PósGraduação em Direito da Unifor
(Sala 1, Bloco E)
Horário: 8h às 12h e 14h às 17h,
de segunda a sexta-feira
Provas: De 26 de novembro
a 06 de dezembro de 2018
Mais informações: (85)
3477.3058 | ppgd@unifor.br

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

Pós-Graduação em Direito
Constitucional da Unifor lançou a seleção para as turmas de
2019 de seus cursos de Mestrado e Doutorado. O edital (disponível no link
https://bit.ly/2QLxSAm) estabelece todas
as condições de inscrição, documentação
necessária, seleção, número de vagas e calendário para admissão e matrícula.
Ao todo, são 60 vagas. Destas, 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.

a

INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
As inscrições podem ser feitas até 21 de
novembro de 2018, na Secretaria do PPGD,
localizada no Bloco E, sala E-1, no horário
de 8h às 12h e 14h às 17h, de segunda a
sexta-feira. O valor da taxa de inscrição é R$
132,00. Também serão aceitas inscrições
via Correios ou e-mail (ppgd@unifor.br).
O processo seletivo constará de três etapas

para o Mestrado e duas etapas para o Doutorado.
No Mestrado, será aplicada prova escrita (26/11),
análise de currículo (27/11) e defesa do projeto
de pesquisa (3 a 5/12). No Doutorado, haverá a
análise de currículo (27/11) e defesa do projeto
de pesquisa (28 a 30/11).

NOTA 6 DA CAPES
Com 26 professores doutores, o PPGD é o
único programa de pós-graduação das regiões
Norte e Nordeste com nota 6 na avaliação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes). Com essa nota, o
programa da Unifor integra 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 Pósgraduação 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 de Direito obteve a
nota máxima. U

no intervalo
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“O mercado precisa cada vez
mais de profissionais completos
e capacitados. Graças à Unifor,
nós recebemos formação técnica
e humana, com apoio para nossas
carreiras e sempre promovendo
eventos para nos atualizar e completar
a nossa formação acadêmica”.

Com a constante atualização do mercado
profissional, os cursos de graduação da
Unifor vêm se atualizando para trazer aos
alunos o que existe de mais completo para
sua formação. Desde 2016, ss cursos de
gestão receberam nova matriz curricular, que
alia mais prática a teoria. Fomos conversar
com alguns alunos para saber o que eles
destacam de diferencial nos seus cursos.
Confira a resposta deles:

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

Elisa Duboc de Albuquerque,
19 anos, aluna do 4° semestre
de Administração
“No curso de Ciências
Contábeis da Unifor, o
que mais se destaca é
a interdisciplinaridade,
possibilitando aos
alunos a atuação nos
mais diversos ramos da
carreira, seja na iniciativa
pública ou privada”.
Rebeca Pinheiro
Vieira, 27 anos, aluna do
7º semestre de Ciências
Contábeis

“A nova matriz do curso de
Administração nos deu a chance
de aliar teoria à prática, fazendo
com que a gente esteja cada vez
mais preparado para o mercado,
com professores capacitados e sempre
dispostos a nos ajudar, tanto na área
da pesquisa como na de mercado”.
Arthur Vilas Boas, 19 anos, aluno
do 4º semestre de Administração
“O meu curso é totalmente voltado
para o mercado de trabalho,
com professores que estão
atuando no mercado financeiro,
capacitando os alunos para atuarem
fora da faculdade com várias
opções dentro do mesmo curso”.
Felipe Sobral, 32 anos, aluno do
8º semestre de Ciências Econômicas

“O principal diferencial do curso de comércio
exterior na Unifor é a matriz curricular integrada,
que abrange disciplinas de todas as áreas da gestão.
Com isso, o aluno é preparado não só para atuar
na área de importação e exportação, mas também
para diversas áreas dos negócios internacionais”.
Guilherme Vasconcelos, 20 anos, aluno do 4º semestre
de Comércio Exteriordo curso de Administração

graduação

Novoplano
denegócio
paraos
cursos
degestão

a

gestão é a espinha dorsal de
qualquer organização que pretende alcançar seus objetivos
de forma relevante e longeva.
Isso vale para as empresas privadas, cuja
necessidade de boas práticas de gestão é
mais explícita, como para governos e organizações sem fins lucrativos, que cada vez
mais são cobrados por resultados, afastando-se do amadorismo.
A gestão requer inclinações e habilidades,
como pensamento estratégico, planejamento e capacidade de negociação. E que tal
colocar essas habilidades em prática antes
mesmo de conquistar o diploma? Os cursos de Gestão da Unifor — Administração,
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas
e Comércio Exterior — têm um novo plano
de negócio para sua graduação, dando previsibilidade e organização para sua trajetória
acadêmica.
As mudanças valem tanto para os alunos
da Unifor como para transferidos, graduados e calouros de 2019.1.

Até então, você selecionava as disciplinas que
incluiria num determinado semestre. A mensalidade era calculada pela soma do valor mensal de
cada uma dessas disciplinas. Como estrategista
nato, você fazia todas as disciplinas previstas
num determinado semestre (e até mais) ou colocava poucas disciplinas em outro semestre,
quando a grana ficava curta, certo? O problema
é que ficava difícil prever o tão sonhado dia de
formatura, com créditos por fazer, sem falar nos
últimos semestres abarrotados de conteúdo, logo
quando você já está em busca de uma vaga.
A partir de 2019.1, os novos cursos passam
a operar em modelo seriado, permitindo que
o aluno planeje melhor sua formação, a partir de duas modalidades. No fluxo regular, o
aluno cursa semestres programados e paga
uma mensalidade fixa. Por sua vez, no fluxo
estendido, o aluno cursa menos disciplinas
por semestre, pagando mensalidade igualmente fixa, porém mais baixa, com um maior
tempo de integralização curricular. Ou seja:
no fluxo regular, o aluno concluirá o curso
em 4 anos; no fluxo estendido, em 6 anos.

A Unifor decidiu reformular os cursos da área
de gestão, com inovações no conteúdo e na
forma de cursar as disciplinas, dando liberdade
e mensalidades mais acessíveis para que você
possa gerir a sua graduação — e já ganhar
experiência para o mercado.
F O T O G R A F I A / ARES SOARES

“As disciplinas serão
ofertadas em blocos
pré-programados, o
que potencializa a
proposta curricular
integrada, prevista nos
projetos pedagógicos
dos quatro cursos.
Os alunos poderão, ainda, migrar entre os fluxos,
desde que observados os momentos de permissão
para esses movimentos. Essa flexibilidade
permitirá certas adequações, mantendo o aluno
na prerrogativa de acelerar ou desacelerar sua
formação, de acordo com sua conveniência, mas
de uma forma mais segura”
Candice Graziani, diretora do Centro de
Ciências da Comunicação e Gestão (CCG)

“Busca-se neste projeto ressaltar as inovações curriculares que estão
em implantação desde 2016, quando houve a revisão das matrizes
curriculares desses cursos. Mas o modelo de créditos, de certa forma,
limitava o alcance dessas mudanças. Com a integração dos conteúdos,
evidencia-se que áreas como Administração, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas e Comércio Exterior não são hermeticamente fechadas.
São cursos em que há um certo nível de saberes passíveis de articulação,
o que permite que nosso aluno saia com uma Dupla Graduação,
Dupla Titulação em instituição estrangeira ou mesmo com ambos”
Henrique Sá, Vice-Reitor de Ensino de Graduação da Unifor
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fiquepor
dentro
UN: Quando os novos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas ou Comércio Exterior serão
implantados?
A partir do semestre 2019.1.

UN: Quem precisa fazer a migração?
Todos os alunos poderão optar por um dos
fluxos de formação.

UN: Quais opções de fluxos poderei cursar?
Serão dois fluxos. No fluxo regular, serão
ofertados semestres fechados, com mensalidades fixas, compatíveis com o mercado. O
tempo de graduação será de 4 anos.
Já no fluxo estendido, o aluno terá um tempo
de graduação maior, pagando mensalidades
igualmente fixas, porém mais baixas. O tempo previsto de graduação será de 6 anos.

UN: Posso transferir ou ingressar como
graduado nesta nova opção de formação?
Sim. A Unifor aproveita suas disciplinas, conforme análise e cumprimento do mínimo de
50% de compatibilidade de carga horária e
conteúdo com as disciplinas da Unifor. Após
o aproveitamento, a Unifor insere você em
um dos novos fluxos de formação.

UN: Estou em dúvida sobre qual dos fluxos
devo escolher. O que fazer?
O aluno deve agendar horário para atendimento na coordenação de seu curso. Nesse
momento, o coordenador(a) realizará análise
do histórico de disciplinas cursadas/a cursar
e procederá a uma orientação personalizada
quanto à escolha mais adequada.

UN: Como sei o semestre que devo fazer no
novo fluxo?
Para os que optarem pelo novo fluxo, haverá
uma migração automática. E o aluno receberá
uma sugestão de matrícula, considerando o
fluxo escolhido e as disciplinas já cursadas/a
cursar. Se, por exemplo, um aluno estiver no
quarto semestre e ainda tiver uma disciplina
do terceiro semestre a cursar, ele poderá fazer a migração e encaixar a disciplina devida
no semestre seguinte.

MATRIZES CURRICULARES

UN: Tenho FIES. A migração afeta o meu
contrato?
O aluno com FIES deverá dirigir-se ao
DAE para os devidos esclarecimentos e
orientações.

UN: Tendo realizado a migração, caso
eu deseje ou necessite, posso mudar do
fluxo regular para o fluxo estendido ou
vice-versa?
Sim, será possível realizar as migrações entre fluxos, tanto num sentido quanto noutro.
No entanto, para garantir o melhor processo
de formação em ambos os fluxos, o aluno só
poderá realizar a migração entre os fluxos
em momentos preestabelecidos. Em caso de
interesse, o aluno deverá dirigir-se à coordenação do curso para as devidas orientações.
UN: O que acontece com as disciplinas que
sofreram alteração/atualização no novo
currículo?
Serão identificadas equivalências pela
coordenação, garantindo o máximo de aproveitamento das disciplinas cursadas no
processo de migração para o fluxo novo.

UN: Como planejo minha matrícula para o
semestre 2019.1?
No mês de novembro, a cada semana, a
coordenação programará atendimentos individuais, considerando seu semestre em curso
em 2018.2. Fique atento(a) para agendar o seu
horário. Mais próximo a esta data, a coordenação procederá às informações pertinentes.
UN: Quero fazer dupla titulação internacional. A migração afetará a minha
programação?
Os requisitos para a participação nos processos seletivos para os programas de
dupla titulação permanecem inalterados,
de maneira que a migração não afetará a sua
programação em curso.

UN: Quero fazer dupla graduação interna.
A migração afetará a minha programação?
Não. Os percentuais de similaridade entre
as matrizes dos cursos que oferecem dupla
graduação interna foram mantidos na nova
proposta de formação. Dessa forma, sua programação estará garantida.

COMO ERAM
Formação por competências, baseada
nas necessidades do mercado e diretrizes
do MEC.
COMO FICARAM
Mantivemos a proposta de formação por
competências, mas reorganizamos seu
processo de formação, potencializando
a aprendizagem integrada.

FORMAS DE CURSAR
COMO ERA
O aluno selecionava, dentre as disciplinas
a cursar, aquelas que incluiria num
determinado semestre. O valor da
mensalidade era calculado com base
no quantitativo/modalidade (créditos
teóricos/práticos) dessas disciplinas.
COMO FICOU
De acordo com a sua conveniência ou
necessidade, o aluno pode optar por dois
fluxos de formação:
Fluxo regular: serão ofertados semestres
fechados, com mensalidades fixas
e compatíveis com o mercado.
Tempo de graduação: 4 anos.
Fluxo estendido: tempo de graduação
maior, com mensalidades fixas, porém
mais baixas.
Tempo máximo de graduação: 6 anos.

PERGUNTE-ME COMO
Posso migrar para os novos fluxos de
formação?
Sim. Todos os alunos poderão solicitar
a migração para um dos novos fluxos
de formação (regular ou estendido).
Posso transferir ou entrar como graduado
nesta nova opção de formação?
Sim. Aproveitamos suas disciplinas
e inserimos você em um dos novos
fluxos de formação.

ADMINISTRAÇÃO

Protagonismo
flexível
Flexibilidade, dinamismo e adaptabilidade
são os diferenciais esperados pelo mercado
no administrador do século XXI, como
forma de garantir uma atuação consistente,
capaz de promover transformações
significativas no ambiente organizacional.
Nesse contexto, o curso de Administração
da Unifor apresenta uma proposta de
formação voltada para o desenvolvimento
destas novas competências. “Preparamos
os nossos alunos para gerir negócios em
ambientes complexos e responder de forma
ágil a problemas não estruturados”, destaca
Danielle Coimbra, coordenadora do curso
de Administração da Unifor. O contato com
ferramentas e ambientes profissionais, além do
desenvolvimento de projetos e proposição de
desafios, preparam o nosso estudante para ser
protagonista nos processos de gestão.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS
DO CURSO
• Imersão prática desde o primeiro
semestre do curso, a partir do
desenvolvimento de projetos
e proposição de desafios
• Formação em três ciclos: Funcional,
Gerencial e Estratégico. O estudante
tem a evolução do seu conhecimento de
forma integrada e crescente em grau de
complexidade, aproximando experiência
acadêmica do ambiente organizacional
• Integração com as demais áreas de
gestão, permitindo estabelecer uma base
sólida e compartilhada de conhecimentos,
além de competências essenciais para o
administrador do século XXI
• Trilhas de formação. O estudante pode
aprofundar conhecimentos específicos,
como Finanças, Marketing, Negócios
Internacionais, Accounting e Cenários
Econômicos para Negócios, concluindo o
curso como Bacharel em Administração e
certificação especial de aprofundamento
na trilha escolhida
• Convênios para intercâmbio acadêmico
com de mais de 90 instituições no mundo
• Pioneirismo na oferta de disciplinas em
língua inglesa

Profa. Danielle Coimbra

• Programas de Dupla Titulação
Internacional. Permitem uma experiência
no exterior, em universidades de Portugal
ou Alemanha. Ao conclui o curso, o aluno
receberá dois diplomas: um emitido pela
Unifor e outro pela instituição estrangeira
na qual esteve vinculado a partir do
programa

ciências contábeis

Prof. Wellington Lima

Contabilidade
globale
tecnológica
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A contabilidade brasileira vem
passando por um processo
inovador de adaptação às
normas e padrões internacionais,
agregando novos valores e
conceitos à ciência. Sem falar
nas significativas evoluções
tecnológicas no âmbito fiscal e
no gerenciamento empresarial.
Para estar em sintonia com tantas
mudanças, o curso de Ciências
Contábeis da Unifor passa por
reformulação, a fim de assegurar ao
estudante o estudo convergente aos
padrões de comunicação globais
de negócios, asseverando o uso
da tecnologia em sua plataforma.
“O estudo da legislação societária,
com seus impactos tributários,
agrega teoria e prática. Nossos
laboratórios de práticas contábeis
simulam transações vivenciadas
habitualmente nas pequenas,
médias e grandes corporações.
O estudo da contabilidade pública,
auditoria e perícia também
integram o foco dessa nova
matriz”, explica Wellington Lima,
coordenador do curso de Ciências
Contábeis da Unifor.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS
DO CURSO
• Trilhas de formação nas áreas
de Marketing, Finanças, Negócios
Internacionais e Estudo de Cenários,
plenamente alinhadas às demandas
mercadológicas atuais.
• Laboratório de Práticas Contábeis, onde
os alunos podem simular transações
vivenciadas no cotidiano de pequenas,
médias e grandes corporações empresariais.
• Integração longitudinal e vertical do curso
de Ciências Contábeis com os demais
cursos de gestão da Unifor
• Nova matriz passa a englobar o estudo da
contabilidade pública, auditoria e perícia
• Dupla graduação, com ênfase acentuada
entre as Ciências Contábeis e a
Administração
• Reforço do emprego de metodologias
ativas como paradigma educacional

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Indutordo
desenvolvimento
regional

Há 45 anos, o curso de Ciências Econômicas nascia junto com a Unifor, demonstrando
a relevância da Economia como indutor de desenvolvimento do Ceará e do Nordeste. “Já
formamos mais de dois mil economistas, muitos dos quais com destacada atuação tanto
no setor privado quanto no público. Trabalhamos desde cedo com a ideia do aluno como
agente ativo no processo de aprendizado, que dá continuidade a esse princípio depois
de formado”, ensina Chico Alberto, coordenador do curso de Ciências Econômicas da
Unifor. Uma das novidades para 2019 será a obrigatoriedade da disciplina Técnicas em
Pesquisas Econômicas, integralmente lecionada dentro Núcleo de Pesquisas Econômicas
(NUPE), laboratório onde os alunos realizam pesquisas e estudos econômico-financeiros
em parceria com institutos e instituições públicas e privadas.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS DO CURSO
• Tradição no ensino de Ciências Econômicas no Ceará, com 45
anos de existência
• Matriz curricular que resguarda diretrizes do MEC para formação
do bacharel em Ciências Econômicas, mas que se diferencia
por formar profissionais com foco no mercado corporativo e
financeiro.
• Núcleo de Pesquisas Econômicas (NUPE), um laboratório onde
os alunos realizam pesquisas e estudos econômico-financeiros
em parceria com instituições públicas e privadas.
• Articulação entre teoria e prática através da obrigatoriedade da

disciplina Técnicas em Pesquisas Econômicas, a ser lecionada
integralmente no NUPE
• Programa de Dupla Graduação em cinco anos com o curso de
Comércio Exterior e cinco anos e meio com os demais cursos na
área de gestão
• Programa de Dupla Titulação, em parceria com a Deggendorf
Institute of Technology, na Alemanha
• Trilhas de formação em Accounting, Marketing, Logística,
Finanças e Negócios Internacionais
• Metodologias ativas, que transformando o aluno em agente do
processo de construção do seu aprendizado

COMÉRCIO EXTERIOR

Excelência
uptodate
O advento da nova economia, ao
demandar mudanças contínuas nas
relações econômicas, políticas e sociais
entre os países, exige a formação de
um profissional capaz de lidar com essa
realidade, que exige conhecimentos
teóricos e práticos em comércio exterior,
negociações e gestão corporativa em
âmbito internacional. “Desde a sua
criação, a matriz curricular do curso
passou por cinco atualizações, sendo
a última implementada no segundo
semestre de 2017, o que demonstra
o acompanhamento da dinâmica
das mudanças nesse contexto do
saber. Somos o único curso do Brasil
a ter concessão de nota máxima do
Ministério da Educação por duas vezes
consecutivas, e pretendemos elevar ainda
mais este padrão”, garante Chico Alberto,
coordenador do curso de Comércio
Exterior da Unifor.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS
DO CURSO
• Único bacharelado do Ceará em Comércio
Exterior, com matriz curricular que abrange
a internacionalização de empresas, finanças
e negócios
• Pioneiro do Brasil em ofertar disciplinas
bilíngues: o aluno pode optar por aulas
ministradas em inglês, exercitando a língua
mais utilizada nos negócios internacionais
• Única graduação do Brasil a receber por duas
vezes consecutivas a nota máxima do MEC
• Disciplinas ministradas em língua
estrangeira, equivalentes às de cursos do
mesmo gênero ofertadas por universidades
no exterior

Prof. Chico Alberto

• Por meio das Trilhas de Formação, o aluno
tem a oportunidade de, ao final do curso, se
certificar, sem custo adicional, em Finanças,
Logística, Marketing, Accounting e Cenários
Econômicos para Negócios
• Convênio de Dupla Titulação Internacional
com Deggendorf Institute of Technology, na
Alemanha
• Núcleo de Práticas em Comércio Exterior

(NUPEX). Os alunos, supervisionados pelos
professores do núcleo, elaboram Planos de
Exportação e Importação para as pequenas
e médias empresas cearenses
• Programa Práticas Empresariais em
Negócios Internacionais e Comércio
Exterior, realizado em parceria com
empresas e instituições que lidam com
comércio exterior no Ceará. Profissionais
ministram cursos de curta duração para os
alunos voltados para seus negócios
• Programa de estágio em parceria com o
Centro Internacional de Negócios da FIEC
• Por meio da Câmara Temática de
Comércio Exterior do Ceará, o NUPEX
participa do Projeto de Extensão
Industrial Exportadora, do Ministério do
Desenvolvimento da Indústria e Comércio
Exterior
• Nova matriz torna obrigatória a disciplina
Plano de Negócios Internacionais
• Metodologias de ensino modernas
• Disciplinas práticas, desenvolvidas em
laboratórios e voltadas para a solução
de problemas reais enfrentados pelos
profissionais nas suas diversas áreas de
atuação

O início do segundo ano do curso é
o momento ideal para você começar
a planejar com a coordenação a sua
dupla graduação. Avalie todas as
possibilidades, tire todas as suas
dúvidas para continuar avançando.

4º

1º ANO - 1 ª GRADUAÇÃO

SE
M
ES
TR
E

3º SEMESTRE

Mais enturmado e já sabendo
onde pisa, o momento agora
é de você avançar ainda mais
no curso, aproveitando cada
minuto para expandir seus
conhecimentos.

2º ANO

Após realizar o tão almejado
sonho de ingresso na universidade, aproveite cada momento para
conhecer os seus colegas e o seu
curso, incluindo a grade curricular,
professores e a infraestrutura
da Unifor.

2º SEMESTRE
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Converse com
amigos da dupla
graduação
para ter mais
subsídios sobre
a melhor escolha
a ser feita.

doisdiplomas
emseisanos

3º ANO
5º SEMESTRE

O 3° ano marca
o início das disciplinas optativas
do seu 2° curso
de graduação.
O sonho começa
a tornar-se realidade a partir
de agora.

I N F O G R Á F I C O / RENATO RADEKE

Falta muito pouco para
alcançar a 2ª graduação.
Mantenha-se firme.

4º SEMESTRE

Aproveite cada momento para
conhecer potencialidades de suas
carreiras profissionais. Converse
com colegas que estão prestes a
se formar. Amplie seu círculo de
amizades e continue avançando.

A dupla graduação atende todas as diretrizes do Ministério da Educação e busca
ampliar as áreas de conhecimento e capacitação profissional dos alunos. Isso é
possível graças ao modelo de formação
integrado, flexível e adaptado dos cursos
de Administração, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas e Comércio Exterior, bastando cursar as disciplinas
específicas da segunda graduação para
sair da Unifor com o currículo vitaminado. A adesão ao programa deve ser feita
já no início da primeira opção de graduação escolhida pelo estudante, a fim de
garantir o planejamento adequado para
obtenção dos dois diplomas.

3º SEMESTRE

SE
M
ES
TR
E

A partir de agora,
você começa a
viver nova etapa
na Unifor. A hora
é de planejar
a sequência
das disciplinas
obrigatórias para
concluir o seu
2° curso.

4º ANO

a

lém das possibilidades trazidas
pelos novos fluxos, os cursos
de gestão da Unifor oferecem a
possibilidade de sair com dois
diplomas de graduação, sem precisar fazer
um curso subsequente a outro. “Os cursos
de bacharelado da área de gestão da Unifor
apresentam grande convergência curricular,
o que abre aos estudantes a possibilidade
de, aderindo ao programa de Dupla Graduação, concluir duas graduações num período
médio de cinco anos de meio. Já no caso de
Ciências Econômicas e Comércio Exterior, o
tempo de conclusão médio é de cinco anos
para os dois cursos de graduação”, explica
professora Danielle Coimbra.

6º ANO

1º SEMESTRE

Faltam apenas três semestres
para você concluir o seu 1° curso
de graduação. E você tem mais
um período para estudar outras
disciplinas optativas da 2ª graduação.

E
TR
ES
M
SE

E
STR
ME
SE

5º ANO - 2 ª GRADUAÇÃO

A conclusão do seu 1° curso
está bem próxima. E não
esqueça de continuar fazendo
disciplinas optativas da 2ª
graduação.

7º SEMESTRE

6º

8º

Parabéns!
A tão sonhada
conclusão do 1°
curso é iminente.
E com ela, você
já ingressa como
graduado no seu
2° curso. Para
isso, você precisa
continuar cursando optativas da 2ª
graduação.

2º

1º SEMESTRE

DUPLA GRADUAÇÃO

Finalmente, o dia
de conquistar a 2ª
graduação chegou!
Parabéns! Você
chegou lá!

DUPLA TITULAÇÃO

Gestoresglobais
c

onhecer novas culturas, ampliar as fronteiras profissionais
e vivenciar novas experiências
acadêmicas são os pilares do
programa de dupla titulação internacional da Unifor. Diferente do intercâmbio,
em que o aluno cursa as cadeiras nas
universidades conveniadas e tenta obter
a equivalência na sua instituição de origem, a dupla titulação deriva de convênios
desenvolvidos com universidades estrangeiras, o que permite o trânsito de alunos
entre as duas instituições de ensino. Além
da oportunidade de estudar fora do Brasil
e da experiência formativa internacional
durante dois semestres, o aluno sai da
faculdade com duas titulações, uma da

Unifor e outra da instituição estrangeira.
As principais vantagens do programa são empregabilidade, autonomia e
networking. “Os alunos ganham um diferencial no currículo, o que contribui
para absorção dele pelas empresas. Como
muitos alunos se veem sozinhos pela primeira vez, isso ajuda no amadurecimento,
também fundamental para o ambiente de
trabalho. E, finalmente, os alunos retornam com ampla rede de relacionamentos
e propostas, quer para um emprego, quer
para um estudo de nível avançado, como
mestrado ou doutorado”, ressalta Nubio
Vidal, responsável acadêmico do Programa
de Dupla Titulação Internacional no Centro
de Ciências da Comunicação e Gestão. U

Saiba mais:
(85) 3477.3192
fernandohugo@
unifor.br

“Particularmente,
acredito que a
experiência de
morar, mesmo
que um curto
período de tempo,
em outro país, é uma necessidade
de todo ser humano. Interagir com
novas culturas, conhecer ambientes
diferentes, criar laços com outras
pessoas enriquecem as nossas
vidas. Acredito que essa experiência é
ainda mais especial num programa de
Dupla Titulação internacional, porque
a participação acadêmica é muito
mais intensa, permitindo conhecer
colegas de trabalho, participar de
eventos voltados para a sua área de
ensino, além das muitas oportunidades
que somente a universidade pode
proporcionar. Adaptação, proatividade
e resiliência foram habilidades-chave
adquiridas ao longo da dupla titulação.
Você se desenvolve profissionalmente,
com uma experiência extremamente
valorizada pelo mercado, além
de conhecer fazer conexões com
pessoas espalhadas pelo mundo”.
Thiago Farias Zingone, Graduação
em Administração pela Unifor
e em Business Management &
Entrepreneurship pela Novancia
Business School de Paris

“Fiz o intercâmbio durante os semestres 2017.2 e 2018.1. Duas grandes diferenças que pude notar
foram o calendário e o método de ensino europeu. Como o semestre lá tem duração de quatro
meses, as aulas são mais longas (duram três horas) e acontecem durante o dia inteiro. Isso faz
com que as aulas tenham mais profundidade nos assuntos. Apesar de a experiência acadêmica ter
sido muito boa, o meu crescimento pessoal foi o mais impressionante. É incrível como viver, mesmo
que por oito meses, em outro país, sem o conforto de falar sua língua mãe, sem familiares lá e sem
conhecer a cidade, transformam uma pessoa. Sinto que amadureci 10 anos. É muito importante saber
se comunicar com pessoas de culturas diferentes, mantendo sempre a mente aberta, fazer e manter
conexões que podem futuramente se tornar parcerias”.
Miriam Namiko Komoto, Graduação em Administração pela Unifor e em Business Management
& Entrepreneurship pela Novancia Business School de Paris

“A experiência
me aproximou de
conteúdos mais
aprofundados.
As Ciências
Econômicas são
muito ligadas a finanças corporativas,
macroeconomia, e quando eu fui para
a Alemanha, num curso mais voltado
para Administração Internacional, eu
via coisas relacionadas à economia,
mas também de Marketing, de Projetos,
o que foi engrandecedor.
O contato com outras teorias, outras
culturas abre a nossa mente, amplia
nossas possibilidades de pesquisa,
saindo um pouco do contexto brasileiro
para algo mais global. O fato de ter a
dupla titulação foi um diferencial para
o mercado de trabalho, o que abre
oportunidades no Brasil e no exterior”.
Isabella Massari, Graduação
em Ciência Econômicas pela Unifor
e em International Management na
Technische Hochschule Deggendorf
[Escola Técnica de Deggendorf]

UNIFOR CARREIRAS
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Saibacomo
p
construir
currículo
atrativopara
omercadode
trabalho
A Central de Oportunidades e Carreiras
da Unifor auxilia os estudantes na
elaboração de currículo para reunir
informações profissionais.
I L U S T R A Ç Ã O / DMI T

reparar currículo não é tarefa fácil, especialmente quando se está
à procura do primeiro emprego na
área ou em busca de uma oportunidade de estágio. Por isso, a plataforma online
de orientação de carreira da Universidade de
Fortaleza auxilia os estudantes no desenvolvimento profissional diante das ofertas de
capacitação, como oficinas de elaboração de
currículo vitae, por meio da Central de Estágios
e Oportunidades da instituição.
A plataforma Unifor Carreiras possibilita
ao aluno criar seu próprio currículo. Todos os
alunos possuem pré-cadastro, basta apenas
entrar com usuário (número do CPF) e senha
para efetuar o login. Caso a senha não seja válida, basta solicitar a redefinição de senha, via
telefone, à Central de Oportunidades. Uma vez
logado na plataforma, o aluno encontrará um
menu e, ao clicar em “Recursos”, abrirá uma aba
com o criador de currículo, que irá baixar um
documento para que ele possa editar de acordo
com suas informações pessoais. U

Mais informações: 3477.3212 / 3477.3842
https://www.unifor.br/web/graduacao/estagio
Ou pelo site Unifor Carreiras: https://uniforcsm.symplicity.com/

O currículo, muitas vezes, chega antes
que você a empresa na qual está se
candidatando. Por isso não poupe
CUIDADOS na elaboração do currículo.
Atenção a esses detalhes importantes:

PESQUISA
Pesquise a empresa, no qual pretende
enviar o seu currículo. Conheça bem o
perfil da vaga antes de elaborá-lo e enviar.
ORGANIZAÇÃO
Deve ser bem organizado. Divida o
seu currículo em seções separadas por
espaços: dados pessoais, formação,
experiência profissional etc.
ORDEM
Do mais recente para o mais
antigo nas seções.
OBJETIVIDADE
Seja breve e direto. O currículo deve conter
no máximo 2 (duas) folhas. Pessoas com
mais tempo de experiência podem se
estender até 4 (quatro) folhas. Use frases
curtas e evite adjetivos.
FORMATAÇÃO E IMPRESSÃO

CV

Digite preferencialmente em fonte
Times New Romam, tamanho 12, com
espaçamento 1,5 cm e 2,5 de margem,
cor preta. Deve ser impresso em folha A4
(210mm x 292mm) ou em papel reciclado.
Nada de folhas coloridas e/ou perfumadas.
Por e-mail, tenha cuidado com o texto
de apresentação e o arquivo em anexo
preferencialmente em PDF.
APRESENTAÇÃO
Não coloque capa, foto e dados dos
documentos pessoais. Evite dobrá-lo.
Na entrega do currículo na empresa, tenha
cuidado com sua apresentação pessoal.
ORTOGRAFIA
Cuidado com os erros da língua
portuguesa/ortográficos, de digitação,
e com a linguagem do conteúdo. Revise
sempre o seu currículo.

porta-retrato

LANÇAMENTO DA 16ª CAMPANHA
DOE DE CORAÇÃO
A 16ª edição do tradicional movimento Doe de
Coração, iniciativa da Fundação Edson Queiroz,
foi lançada no último dia 5 de setembro pela vicepresidente da Fundação, Manoela Queiroz Bacelar,
e pelo médico cancerologista Drauzio Varella.
A solenidade, realizada na Praça Central do campus
da Unifor, reuniu mais de 1.500 pessoas, entre alunos,
gestores, colaboradores da instituição e estudantes
do Ensino Médio. Desde 2003, a campanha estimula
a doação de órgãos e tecidos em todo o Ceará.

CASA COR 2018
Os cursos de Arquitetura
e Urbanismo e Design de Moda
da Unifor participam da edição
comemorativa dos 20 anos
da Casa Cor, maior mostra
de arquitetura, decoração,
design e paisagismo da
América Latina. Estudantes
de Arquitetura realizam visita
técnica à mostra, já os alunos
de Moda farão exposição
e desfile de peças autorais.
O evento ocorre de 13 de
setembro a 23 de outubro.

9º UNIFOR MODA INTEGRA
De 28 a 30 de agosto, o campus da Unifor respirou moda e criatividade
com a 9ª edição do Unifor Moda Integra (UMI). O evento, que reúne os
trabalhos semestrais dos estudantes do curso de Design de Moda para
desfile destinado ao público, professores, imprensa e estilistas, trouxe
peças inspiradas no Barroco, Expressionismo e nas manifestações
religiosas no Ceará.
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TANDE NA UNIFOR
O ex-jogador de voleibol brasileiro
Tande participou de megaevento
em comemoração ao Dia do
Profissional de Educação Física
no último dia 1º de setembro.
No palco do Teatro Celina Queiroz,
Tande ministrou a palestra
“A importância do profissional
de Educação Física na vida de
um esportista”. O evento serviu
também para apresentação da
nova graduação em Educação
Física da Unifor.

III SEMINÁRIO
INTERNACIONAL SOBRE
JUSTIÇA RESTAURATIVA
O Programa de Pós-Graduação
em Direito da Unifor (PPGD)
promoveu nos dias 4 e 5 de
setembro, o “III Seminário
Internacional sobre Justiça
Restaurativa: diálogo e acordo
no âmbito penal”. O evento
foi realizado em parceria com
a Universidade Vale do Itajaí
(Univali) e a Universidade do
Minho (Portugal), reunindo
estudantes e docentes de Direito,
bem como profissionais do
Sistema de Justiça.
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