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Turma de Direito

Viver, sonhar e realizar
Vida nova para os 1.500 alunos que comemoram hoje a realização de um sonho: a graduação.
Ao lado de amigos, familiares e professores, eles participam da Solenidade de Colação de
Grau. Com um futuro brilhante pela frente, os novos profissionais partem em busca de novos
desafios. A Unifor orgulha-se de fazer parte dessa trajetória e parabeniza a todos.
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palavra
da reitora
A Colação de Grau é um momento
ímpar na vida de todos os concludentes, pois é a partir dela que podem,
como novos profissionais, prospectar
as contribuições que poderão oferecer
ao país, em prol de uma sociedade
mais justa, e adentrar no mercado de
trabalho cheios de sonhos e expectativas. Por isso o dia de hoje é especial
na vida de todos os que contribuíram
para que esse momento se realizasse,
dia de agradecer e celebrar essa conquista alcançada com tanta dedicação.
A Universidade de Fortaleza acredita que a educação é sempre o melhor
caminho para transformar vidas e
realidades, daí não poupar esforços
para oferecer O MELHOR aos seus
alunos. Quando falamos em O MELHOR, referimo-nos ao ensino, à
pesquisa, à extensão, aos professores, à infraestrutura, à beleza do campus, à ética,
à responsabilidade social, enfim, a tantos valores que somente uma instituição que
prima pela excelência garante aos seus discentes e colaboradores. Temos a certeza
de que, atendendo ao compromisso com a ciência e a sociedade, entregamos ao
mercado profissionais altamente capacitados e comprometidos com as causas mais
nobres da vida moderna.
Imbuídos desse espírito de celebração e dever cumprido, acreditamos que somos
todos responsáveis pelo futuro desta nação. Está em nossas mãos a responsabilidade
de plantar boas sementes, de agir de modo proativo e com postura empreendedora,
uma das forças motrizes da formação que a Universidade de Fortaleza propicia.
Esperamos revê-los nos nossos cursos de pós-graduação e educação continuada,
pois encerra-se o ciclo da vida acadêmica e inicia-se o profissional, que requer constante qualificação. Voltem, quando quiserem, para matar a saudade, para rever bons
amigos, para passear nos jardins e para continuar esse longo processo de ensino e
aprendizagem que nunca deve cessar.
A Unifor estará de portas abertas para recebê-los sempre, atenta à trajetória que
farão, pronta para apoiá-los e aplaudi-los em suas conquistas. Acreditamos veementemente que investir em pessoas é a melhor forma de fazer um mundo melhor!
Aproveitamos para desejar a todos um ano novo repleto de realizações!

Profa. Fátima Maria Fernandes Veras
Reitora da Universidade de Fortaleza
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Graduação: Trilhando um
caminho de conquistas

Na noite de hoje, a praça central da Biblioteca vai ser palco para a cerimônia de colação de grau de 1.500
graduandos. A Unifor parabeniza a todos e tem orgulho de fazer parte dessa incrível jornada.

O dia 6 de janeiro vai ficar para sempre na memória
dos 1.500 alunos da graduação da Unifor que colam grau
esta noite. Agora, eles passam oficialmente de estudantes
para profissionais das carreiras que escolheram, com um
ano novo pela frente e, junto dele, uma vida nova, cheia de
desafios e conquistas. Foram anos de esforço na busca de
um futuro melhor, de uma carreira de sucesso e da realização de ideais construídos ao longo dessa jornada.
Depois de um longo percurso, a hora agora é de comemorar, com muito orgulho e pitadas de saudade, ao lado
de familiares, amigos e professores, que certamente dividem essa conquista. Na cerimônia que acompanharemos
logo mais, torcemos para que os melhores sentimentos
sejam despertados, mas principalmente o de comprometimento. Com o futuro que os aguarda e com a profissão

que, durante o juramento, assumirão exercer com ética
e dignidade.
A partir de amanhã, o mercado de trabalho contará
com novos profissionais de diversos campos do saber. São
educadores físicos, nutricionistas, economistas, jornalistas,
fisioterapeutas, arquitetos e tantos outros profissionais capacitados para exercerem um trabalho de qualidade. Nós
ganharemos mais alguns motivos de orgulho e a certeza
de que, sobretudo, tivemos nosso dever cumprido.
Com o prestígio de ser a 10ª melhor universidade particular do Brasil, hoje formamos profissionais de 40 cursos
de graduação tradicional e executiva, sendo 9 do Centro
de Ciências da Saúde (CCS), 15 do Centro de Ciências da
Comunicação e Gestão (CCG), 15 do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) e ainda do Centro de Ciências

Jurídicas (CCJ), lugar cativo do nosso curso de Direito.
Sabemos que com a estrutura e o cuidado que lhes foram
oferecidos, as grandes oportunidades estarão sempre presentes para nossos sempre-alunos.
Nesta edição do Unifor Notícias, você confere o relato
de alunos que vivenciaram e extraíram tudo de melhor
que nossa Universidade pode oferecer. A Universidade de
Fortaleza deseja sucesso e sorte. Contudo, não queremos
nos despedir. A partir da convicção de que o caminho
para o aperfeiçoamento profissional sempre será o estudo,
preparamos essa linda festa não com a intenção de dizer
adeus, mas com o desejo de continuarmos presentes nas
suas vidas acadêmicas, seja na educação continuada ou na
pós-graduação. Com as portas abertas ficaremos, dispostos a qualificar, evoluir e somar ao seu lado. Sempre!

“O curso de Educação Física da Unifor é um dos
melhores do Brasil. Pela estrutura, pela vivência
que proporciona aos estudantes. A Universidade
procura investir muito na formação do aluno e eu
busquei aproveitar tudo ao máximo, vivenciar o
curso em todas as suas possibilidades. A relação
professor-aluno, a coordenação é muito acessível.
Me sinto realizado por me formar em uma área que
gosto, sabendo que fui bem formado. Aqui aprendo
outros ramos da Educação Física que eu não conhecia e isso é um diferencial. Quero me profundar
nessa área e sei que saio para o mercado à frente.

“Demorei a decidir que curso queria de fato,
mas quando vi a grade curricular do curso de
Nutrição da Unifor me apaixonei. A estrutura
que temos aqui sempre me chamou muito a
atenção. Temos um curso completo, com professores capacitados, com ampla experiência e
dispostos a ajudar. Depois que entrei no curso,
percebi o quanto o mercado é amplo. São diversas possibilidades de atuação e com certeza,
quando há boa formação, há espaço. A experiência com os estágios me enriqueceu muito
e sinto que estou preparada para atuar. Passei
no concurso do Conselho Regional de Nutrição
e estou esperando ser convocada”.

“Já era formado em Comércio Exterior e
aproveitei o programa de dupla graduação
para cursar Ciências Econômicas. Foi aí que
me encontrei. A Unifor me mostrou que existem
inúmeras áreas de atuação para um economista.
Achei o curso muito bom. A estrutura da Unifor
é fora de série. A Biblioteca tem inúmeros títulos
à disposição e isso é maravilhoso. Nosso curso
demanda muita leitura e a Universidade dá todo
o suporte. Saio feliz! Agora quero fazer mestrado,
doutorado, além de atuar no mercado”.

Tobias Campos Maia Rola, graduando de
Educação Física.

Carlos Rafael Gouveia, graduando de Ciências Econômicas.

Lívia Machado, graduanda de Nutrição.
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“Não sabia bem o que esperar quando entrei.
Com o tempo fui percebendo que a medicina
se tornou algo fundamental na minha vida.
A cada semestre, novos desafios. Quando entrei
em contato maior com os pacientes, comecei
a vivenciar o dia a dia da profissão e isso se tornou
uma paixão. É compensador poder ajudar alguém.
Aqui na Unifor entendemos que o paciente não
é uma doença, mas uma pessoa. A Universidade
tem muitos diferenciais. A estrutura é sem igual,
muitos laboratórios, ótimos professores. Estou feliz, ansioso. Agora, a responsabilidade é minha”.
Júlio Holanda, graduando de Medicina.

“Escolhi a Unifor, pois a avaliação do curso era
muito boa. Acreditei que aqui teria uma boa formação. Os professores sempre muito atenciosos.
Valeu muito à pena. Meu curso é muito bom, se
aprimora a cada dia. As pesquisas realizadas aqui
são muito boas. Acho que estou preparada para
o mercado, tanto pelo que a Unifor me deu, mas
também pelo meu próprio esforço. Já fui contratada por um escritório, mas quero me aprimorar, fazer
uma pós-graduação. Estou muito feliz!”
Lia Feitosa, graduanda de Arquitetura
e Urbanismo.

“Durante o curso, participei de um projeto de
pesquisa, que para mim foi superimportante.
Aconselho a todos os alunos que participem
e aproveitem tudo o que a Universidade tem
para oferecer. Também participei de um estágio
em um órgão público e depois fui para uma empresa onde, de estagiária, fui contratada como
assistente. Acredito que a estrutura da Unifor
é incomparável. Para o futuro, pretendo me
especializar na área de Gestão Ambiental. Saio
daqui com a segurança de que posso me posicionar bem no mercado de trabalho”.

“Queria cursar alguma engenharia, mas não
sabia qual. Foi quando surgiu o curso de Engenharia de Computação. Achei a grade interessante. Desde o primeiro semestre, vemos disciplinas
da área e isso me estimulou bastante. Estagiei no
Laboratório de Redes de Sensores Sem Fio, pude
publicar artigos e aprender muitas coisas. Hoje
trabalho em uma metalmecânica e o dono me propôs sociedade. Estamos migrando para a área de
desenvolvimento de tecnologia e tenho grandes
perspectivas. Quero continuar estudando, fazer
MBA ou mestrado”.

Andressa Guimarães Gomes, graduanda
de Engenharia Ambiental.

Felipe Girão de Cerqueira, graduando de Engenharia de Computação.
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“A Enfermagem é minha segunda formação.
Me achei aqui. A Unifor encanta muito. A estrutura
excelente, a acolhida. Aqui tive grandes experiências por conta de professores conceituados,
atuantes, que me mostraram todas as nuances
da profissão. Construí um ótimo currículo e já
saio aprovada em um mestrado. Aqui se incentiva
o aluno a tirar o máximo possível do curso, temos
ótimos campos de estágio. Saio com saudades do
local, dos professores, dos amigos, de tudo o que
a Unifor oferece. Estou com a sensação de tarefa
cumprida e espero um dia voltar como docente”.
Virna Ribeiro Feitosa Cestari, graduanda de
Enfermagem.

“Cheguei com muitas expectativas, mas
imaturo. Entrei com menos de 18 anos. Fiquei
muito impressionado com o porte da Universidade. A graduação me ajudou a ter uma visão da
profissão, do mercado. Nossos professores são
preparados. Estagiei durante três dos quatro anos
de curso, em diversas áreas. Quando dizemos que
somos da Unifor, existe um peso, um valor agregado muito grande. Foram quatro anos bem intensos. Agora pretendo fazer uma pós-graduação em
Assessoria de Imprensa, uma área que passei a
gostar muito. Estou muito feliz.”
João Ferreira Lima Neto, graduando de Jornalismo.
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“Um dia machuquei o joelho e precisei fazer
fisioterapia. Me interessei. Gostava de anatomia
e quando fiz a cadeira de Anatomia Funcional, me
apaixonei. Depois fui monitor de Anatomia Humana
I. Gostei de auxiliar os professores, ajudar outros
alunos a compreender melhor e também poder
aprender mais. Também fui monitor de Fisiologia
Humana e iniciei os estágios práticos. Neste último
semestre participei do PAVIC. Gostei muito do meu
curso. Agora pretendo me especializar em Fisioterapia Esportiva. Saio feliz, confiante e consciente de
que preciso continuar estudando sempre”.

“Quando cheguei gostei muito do campus. Aqui
você se sente em uma universidade de fato. A
partir do segundo semestre, na cadeira de Direito
Constitucional, me apaixonei pelo Direito. Escolhi
a Unifor pela estrutura e pela conceituação do
curso. Temos muitas oportunidades. No semestre
passado fui voluntária do projeto de mediação.
Foi enriquecedor. Acredito que minha formação
foi consistente e que tenho uma boa base. Passei
para a OAB antes mesmo de terminar. Estou feliz,
me sinto aliviada, preparada. Agora pretendo estudar para concurso, quero ser promotora”.

“Conhecia pouco da área antes, mas depois que
entrei, a cada dia fui me apaixonando mais. São
tantas as áreas de atuação! Participei de um programa que permite que os alunos frequentem cadeiras
de semestres mais avançados como ouvintes. Foi
ótimo porque pude direcionar melhor minha trajetória. Participei de muitas coisas, estágios, programas.
Não tenho palavras para definir o quanto aprendi.
Aqui é muito rico. Nenhuma universidade se compara ao que temos aqui: professores maravilhosos, o
Nami, oportunidades excelentes, muito apoio, aprendizado. Agora pretendo trabalhar e me especializar”.

José Alexandre dos Santos Machado, graduando de Fisioterapia.

Natasha Oquendo Paranaguá da Paz, graduanda de Direito.

Karen Muniz de Castro Tavares, graduanda de
Fonoaudiologia.

“A Unifor é uma das únicas universidades a oferecer uma graduação executiva em Eventos.
A maior parte dos professores atua na área, nossas aulas têm muitos relatos do que acontece
no mercado. Alinhamos muito a parte teórica
e a prática. Destaco o Programa Integrador em
que precisamos organizar um evento, desde sua
concepção. A cada semestre elaboramos projetos
práticos. Apresentei um deles na entrevista de
emprego em que fui selecionado. Penso em abrir
minha própria empresa, mas agora quero continuar trabalhando e fazer uma pós-graduação”.

“Descobri o curso de Petróleo e Gás e resolvi
prestar vestibular. Logo senti que encontrei o que
estava procurando. Existe muita interação entre
os alunos, temos excelentes professores. A Unifor
é exemplar, o curso é muito bom, temos muitas oportunidades. No terceiro semestre consegui uma bolsa
da Agência Nacional de Petróleo e foi uma grande
oportunidade. Depois fiz um treinamento através da
Softtek e fui chamado para trabalhar lá. Estou bem
feliz. Penso em fazer mestrado e seguir a carreira
acadêmica. Gosto de desafios e acredito que estou
preparado para as oportunidades”.

Jordi Mesquita, graduando de Eventos.

José Rami Porto Rogério, graduando de Petróleo
e Gás.

“A estrutura que temos aqui é indiscutível,
temos acesso a todo tipo de equipamento.
Os professores são muito capacitados, possuem muita experiência. O lado prático é muito
valorizado, ao lado da teoria, e a cada semestre
desenvolvemos produtos. No terceiro semestre
comecei a estagiar e aumentar minha rede de
contatos. Passei a gostar de fotografia e hoje trabalho na área. Saio com a expectativa de crescer
profissionalmente e quem sabe abrir um estúdio
próprio”.
Yago Holanda de Albuquerque, graduando
de Audiovisual e Novas Mídias.
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Pós-Unifor: Continuar para realizar mais
Em um cenário de alta competitividade, a graduação é o primeiro passo
de uma promissora jornada. Para ajudá-lo a trilhar o caminho do sonhado
sucesso profissional, a Unifor dispõe de especializações, MBAs, mestrados
e doutorados.

Altamente competitivo, o mercado de trabalho hoje
exige profissionais cada vez mais qualificados, multifacetados, dinâmicos e, ao mesmo tempo, especializados em
suas áreas de atuação. Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, no Brasil, em
10 anos, o número de pessoas que concluíram pelo menos
uma graduação aumentou mais de 109%. Se no ano 2000
6,1 milhões de brasileiros terminaram suas graduações,
em 2010, esse número pulou para 12,8 milhões de pessoas. Considerando-se o período 2003-2013, o número de
ingressantes em cursos de graduação aumentou 76,4%, de
acordo com o Censo da Educação Superior, divulgado pelo
Ministério da Educação (MEC). Em meados de 2014,
o Brasil contava com 7,3 milhões de estudantes matriculados em cursos superiores.
Nesse cenário, destaca-se no mercado quem continua
percorrendo o caminho dos estudos. A pós-graduação
hoje é um diferencial que, comprovadamente, aumenta
as chances de ascensão ao profissional. De acordo com
uma pesquisa desenvolvida no ano passado pelo site de
recrutamento Catho, quem faz uma pós-graduação chega
a ter rendimentos 70% maiores. Pesquisa anterior, realizada
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), aponta que cada ano
de pós-graduação cursada corresponde a mais de 40% de
aumento na renda mensal. Ou seja, um curso que dura em
média dois anos, por exemplo, pode incrementar em até
80% os ganhos salariais do profissional.
Nesse contexto, a Unifor oferece diversos cursos de pós-graduação lato sensu (especializações e MBAs) e stricto
sensu (mestrados e doutorados). “A Pós-Unifor oferece
atualmente seis programas de pós-graduação acadêmicos
(Administração, Ciências Médicas, Direito Constitucional, Informática Aplicada, Psicologia e Saúde Coletiva);
cinco mestrados profissionais (Administração, Direito,
Odontologia, Ciências da Cidade, Tecnologia e Inovação
em Enfermagem) e Doutorado em Associação Ampla por
| JANEIRO 2016

meio da Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio). Todos
contam com excelente infraestrutura e corpo docente, além
de parcerias nacionais e internacionais que possibilitam desenvolvimento de pesquisas e projetos de elevado impacto
para a sociedade”, comenta a profa. Clarice Vergara, chefe
da Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu.

LIDERANDO PARA TRANSFORMAR

Desde 2013, a Pós-Unifor segue o conceito Líderes que
Transformam. Inspirada em grandes instituições de renome
internacional, a exemplo da Universidade de Columbia
(EUA), com a qual mantém parceria, além da Wharton
Business School, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e da Universidade de Harvard, a Universidade
idealizou essa filosofia de ensino, orientado a formar líderes
que transformam realidades, gerando um impacto positivo
na vida de pessoas e instituições.
Atualmente, os cursos de pós-graduação lato sensu
(especializações e MBAs) são divididos em quatro áreas,
chamadas de escolas: Escola de Saúde, Escola de Tecnologia,
Escola de Comunicação e Gestão e Escola de Direito.
“O principal diferencial da pós-graduação Unifor
é a possibilidade de viver uma experiência transformadora.
Com o conceito Líderes que Transformam, o aluno passa
a desenvolver habilidades de liderança, a qualificar-se tecnicamente com professores brasileiros e estrangeiros com
experiência acadêmica e de mercado, desenvolve conteúdos
atuais com metodologias ativas, forma uma rede de relacionamentos e é estimulado, por meio do trabalho de conclusão de curso, a realizar a transferência desse conhecimento
ao desenvolver um projeto ou ação que impacte positiva-

“Escolhi o mestrado profissional porque pude
aliar a temática à metodologia. O tema Gestão de
Conflitos sempre me interessou profundamente
e tinha vontade de continuar os estudos na área.
Mas mestrados acadêmicos demandam muito
tempo. A metodologia do mestrado profissional
me atraiu, pois permite conciliar melhor trabalho
e estudos. Considero a melhor experiência da
minha vida. O curso é muito bem estruturado,
a turma é muito boa, heterogênea, o que permite
que nós aprendamos também com as experiências de vida dos colegas. O método é muito
dinâmico, voltado para atividades práticas. Aqui a
estrutura é fenomenal, temos inúmeros recursos à
disposição, tudo favorece para que tenhamos um
aprendizado constante. O curso já tem ajudado a
mudar minha cultura voltada para o litígio. Como
advogada, espero poder influenciar positivamente
os meus clientes a buscarem alternativas aos processos judiciais e fazer gerar uma cultura de paz”.
Viviane Rufino Pontes, aluna do Mestrado
Profissional em Direito.
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MESTRADOS PROFISSIONAIS

O mercado de trabalho exige, cada vez mais, uma
formação qualificada, tanto para setores que não lidam
com a docência como para a pesquisa de ponta. Com
o aumento das titulações no país, conclui-se que boa
parte dos mestres e dos doutores encaminha-se para
um destino diferente do ensino superior e, com isso,
considera-se a transferência de conhecimento científico
para as empresas ou para o mercado. De acordo com
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), o Mestrado Profissional é uma
modalidade de pós-graduação stricto sensu voltada
para a capacitação de profissionais nas diversas áreas do
conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam a alguma demanda do
mercado de trabalho. O objetivo é contribuir com
o setor produtivo nacional no sentido de agregar um
nível maior de competitividade e produtividade a empresas e organizações, sejam elas públicas ou privadas.

Pensando nisso, a Universidade de Fortaleza lançou
cursos na modalidade Mestrado Profissional: Direito
e Administração. O Mestrado Profissional em Direito
e Gestão de Conflitos é uma proposta nova e é o segundo mestrado profissional implantado no Brasil.
Diferencia-se dos outros mestrados acadêmicos porque
é voltado para as necessidades da vida profissional.
Para o coordenador do Mestrado Profissional em
Direito, Gustavo Raposo, “a ideia é formar pessoas aptas a transformar a sua realidade, a construir soluções
avançadas para problemas da vida profissional, a utilizar
a ciência e a teoria a serviço da construção de soluções
inovadoras no campo do Direito. O curso é de mestrado, reconhecido pela Capes como pós-graduação stricto sensu, mas que é desenhado especificamente para
esse profissional do Direito que não necessariamente vai
se tornar um cientista, pesquisador, professor, que pode
utilizar as ferramentas do mundo da ciência, da pesquisa para se inserir de maneira diferenciada no mercado
de trabalho”.

Já de acordo com Afonso Lima, coordenador do
Mestrado Profissional em Administração, o Ceará
possui muitas empresas e executivos que precisam de
treinamento aprofundado. “Precisamos treinar esses
executivos com um aprofundamento maior nessa relação entre teoria e prática, porque um curso lato sensu dá
várias ferramentas, mas não aprofunda na teoria. Nosso
mestrado vem na lacuna que existe de formação profissional e de ferramental para melhorar o desempenho
das empresas. A questão do curso de metodologia do
estudo de caso é o formato que o aluno consegue entender melhor os problemas reais e a partir deles ensiná-los
a tomar melhores decisões”.
SERVIÇO
A lista de todos os cursos de pós-graduação
está disponível em www.unifor.br/posgraduacao
Informações: 3477 3174/ 3178/ 3114.

EDUARDO QUEIROZ

mente na vida da sociedade”, afirma a vice-reitora de
Pós-Graduação, profa. Lilia Sales.
“Todos os cursos têm em sua grade curricular
o Programa de Desenvolvimento de Líderes, voltado
para aflorar o potencial de liderança no aluno. As disciplinas do programa são relacionadas à própria liderança, ao empreendedorismo, à negociação, à inovação,
e acontecem em todos os cursos, tendo adequação por
escola”, explica a chefe da Divisão de Pós-Graduação
Lato Sensu, profa. Maria do Céu Studart.
“Além do Programa de Desenvolvimento de Líderes,
há disciplinas específicas de cada curso, que também
são chamadas de técnicas. Essas disciplinas favorecem
o networking, porque acontecem por grupos, possibilitando contato direto com outros grupos e professores.
Isso permite uma ampla visão, porque temos alunos de
cursos diferentes, o que possibilita a experiência de uma
forma mais vasta. Também contamos com professores
renomados tanto nacionalmente como internacionalmente. Esses são nossos diferenciais, expõe a profa.
Maria do Céu.
Já a nova orientação para projetos acadêmicos estimula o aluno a se descobrir e se reconhecer como líder,
qualificar-se tecnicamente e partilhar este conhecimento, desenvolvendo projetos concretos para a sociedade.
“Existe um aumento na procura de cursos de Pós-graduação em virtude da necessidade de formação
e aperfeiçoamento contínuo dos profissionais como
diferencial competitivo para a carreira. Diante de um
cenário de instabilidade econômica e política, investir
em educação é um sólido caminho para se diferenciar, desenvolver habilidades e competências e fazer
networking qualificado, possibilitando destacar-se no
mercado de trabalho, assim como ascender profissionalmente. O aluno deve aproveitar o curso para inovar,
desenvolver habilidades de liderança e reinventar-se na
carreira”, finaliza a profa. Lilia.

“Estudar na Unifor é a realização de um sonho. Aqui, o nível dos profissionais é muito
elevado, chama a atenção. A Unifor é uma
instituição de muita credibilidade. Trabalho
com produção cultural e escolhi o MBA em
Gestão Estratégica de Marcas porque em
todo Nordeste não existe outro curso como
este e isso é um grande diferencial no mercado. Estou deslumbrado. A metodologia
é espetacular. Tem sido uma experiência
riquíssima, não só pela estrutura que a Unifor oferece, com destaque para a biblioteca
encantadora, mas também pelos recursos
humanos. Através do curso conhecemos
muita gente, formamos um network amplo.
Apesar do pouco tempo, o curso já vem refletindo consideravelmente no meu trabalho.
Você aprende a ser mais maleável, a lidar
com diversos tipos de público, a adequar
sua marca no mercado sem descredibilizá-la
e sem perder o tato com as pessoas. Isso
é imprescindível no ramo em que atuo”.
Tibério Alves Moreira, aluno da Escola de
Comunicação e Gestão.

“O Mestrado Profissional em Administração
mostrou-se como uma oportunidade ímpar
de crescimento, pois estava mais adequado
ao meu perfil profissional, experiência
e disponibilidade de tempo. As vivências
e as expectativas têm se traduzido em aprimoramento, compartilhamento de experiências, networking, benchmarketing, identificação de melhores práticas e processos no
dia a dia dos mercados, além de consolidar
conhecimentos e práticas. Tal cenário se
apresenta como uma estratégia positiva
na minha vida profissional e oportunidade
significativa de criação de valor. Através do
mestrado profissional consigo entender com
maior facilidade e desta forma criar paralelos
para minha rotina de trabalho. Outro ponto
relevante é que nossa turma tem alunos
de alto nível dos diversos segmentos de
mercados, um grupo rico de conhecimento
e bastante heterogêneo. A consolidação
de conceitos, discussões reflexivas e as
práticas inovadoras do dia a dia contribuirão
para uma atuação profissional diferenciada
e aprimoramento das minhas habilidades”.
Francisco Carlos Pimentel de Sousa, aluno
do Mestrado Profissional em Administração.
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MATRÍCULAS ABERTAS
ESCOLA DE
COMUNICAÇÃO E GESTÃO

ESCOLA DE
TECNOLOGIA

•MBA em Marketing Digital e Gestão de Mídias Sociais
•MBA em Gestão Estratégica de Marcas
•MBA em Gestão e Negócios de Moda (Fashion Business)
•MBA em Gestão e Assessoria de Comunicação
•MBA em Gestão Comercial
•MBA em Gestão Empresarial
•MBA em Gestão Financeira
•MBA em Estratégia Eleitoral e Marketing Político
•MBA em Gestão de Serviços e Relacionamento com o Cliente

•MBA em Gestão Estratégica de Processos de Negócios BPM
•Especialização em Estruturas de Concreto Armado
nas Edificações
•Especialização em Segurança da Informação
•Especialização em Engenharia de Obras de Infraestrutura
•Especialização em Arquitetura e projeto Sustentável
•Especialização em Engenharia Clínica
•Especialização em Gestão Integrada da Qualidade e Sistemas
de Certificações Sustentáveis

ESCOLA DE
DIREITO

ESCOLA DE
SAÚDE

•Especialização em Direito Empresarial
•Especialização em Direito Eleitoral
•Especialização em Responsabilidade Civil e Direito
do Consumidor
•Especialização em Direito Penal e Processo Penal
•Especialização em Mediação e Gestão de Conflitos

•Especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva
•Especialização em Medicina do Trabalho
•MBA em Cosmetologia Aplicada à Estética
•Especialização em Psicologia Organizacional e do Trabalho
•Especialização em Gerontologia
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