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Rumo às grandes
conquistas

Vida nova para os 1.500 alunos que comemoram hoje a concretização de um sonho:
a graduação. Trilhando um caminho de sucesso, os novos profissionais participam
da solenidade de Colação de Grau, ladeados por familiares, amigos e professores.
A Unifor tem a honra de fazer parte dessa história e parabeniza todos os graduandos.
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palavra
da reitora
A Colação de Grau é um momento festivo comemorado pelos
concludentes, suas famílias e toda
a comunidade acadêmica. Nessa
ocasião, a sensação de dever cumprido e uma série de expectativas
vêm à tona. É hora de alçar voo e
agir, buscando melhorar o mundo
em que se vive. Para a Universidade de Fortaleza, essa é uma das
mais importantes perspectivas,
pois investe na formação de
profissionais de excelência, conectados com as demandas sociais e
ambientais, capazes de transformar vidas, cenários e tecnologias;
tudo isso com ética, competência e
muita criatividade.
A nossa instituição trabalha em
busca da inovação, dos avanços
tecnológicos, do bem-estar social, da qualidade de vida, da saúde, da justiça e de
novas modalidades de comunicação e gestão, tendo obtido uma posição de destaque na qualidade do ensino e nas contribuições que oferece para a nossa região.
Essas conquistas são possíveis diante de um corpo docente qualificado, funcionários habilitados e uma infraestrutura que propicia o amplo desenvolvimento dos
seus alunos, integrando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.
Para alcançarmos essas metas, embasamo-nos em valores que estão impregnados em nossa cultura, fazendo parte, também, das diretrizes que norteiam a formação dos nossos alunos, das relações interpessoais, sociais e com o meio ambiente. Assim, o respeito ao homem e à sua diversidade, aos princípios democráticos
e aos direitos humanos; a responsabilidade social e ambiental; a compreensão do
ser humano como centro do processo educativo; a contribuição com as transformações científicas, econômicas, políticas, sociais, culturais e tecnológicas; além do
compromisso com a ética, a arte e a estética são valores que mantemos e perseguimos com afinco. Acreditamos tanto que esses valores fazem a diferença na vida
das pessoas e no cenário educacional, que sugerimos a vocês, neograduados, que
os levem adiante, disseminando pelo mundo as sementes desta Instituição que
será sempre um lugar especial para todos vocês.
Hoje, não é dia de despedida; mas o início de uma nova trajetória, repleta de
desafios pessoais e profissionais que serão vencidos com base em todo o aprendizado de vocês. O tempo não para, os cenários mudam, o saber é dinâmico,
por tudo isso, a busca constante pelo aprender é essencial para a longevidade das
carreiras que nesta noite vocês abraçam. Digam sim aos desafios, confiem nos seus
conhecimentos, mantenham-se vibrantes, valorizem as emoções, sejam sedentos
por novos saberes, tenham coragem, criem, inovem e ousem sempre. Afinal, a ousadia pertence aos sábios, por isso, levem consigo o pensamento de que a ousadia
é uma das mais valiosas características do ser humano, pois tem grande poder e
magia na transformação da realidade.
Fátima Veras
Reitora da Universidade de Fortaleza
| JANEIRO 2015
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Graduação: conquistas e novos
caminhos a percorrer

Na noite de hoje, a praça central da Biblioteca da Unifor será palco da cerimônia de colação de grau de 1.500
formandos. Orgulhosa de fazer parte dessa incrível jornada, a Unifor parabeniza a todos, desejando muito
sucesso e dizendo até breve.

Vida nova para os 1.500 alunos da graduação da
Unifor que colam grau na noite de hoje, dia 7 de janeiro de 2015. A data marca a chegada do momento mais
esperado para esses estudantes que, agora, tornam-se
profissionais das carreiras que abraçaram para a vida.
Foram anos de intenso estudo e dedicação a uma caminhada que certamente não foi fácil, mas muito valorosa. A vitória de hoje também deve ser dividida com
os pais, avós, tios, amigos e professores que estiveram
lado a lado incentivando cada uma dessas pessoas,
tornando todo esse processo ainda mais prazeroso,
muito mais feliz. 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.
Para a Universidade de Fortaleza fica o intenso
sentimento de orgulho e gratidão. “Na vida de centenas de alunos e suas famílias, se encerra uma fase,
um ciclo, como tantos que já se passaram e como
tantos outros que ainda virão”, fala o prof. Henrique
Sá, vice-reitor de Ensino de Graduação. “Estamos
agradecidos por termos sido escolhidos por vocês,
pelo engajamento de nossos ‘sempre-alunos’, e mais
do que isso, manifestamos a expectativa da contri-

“Na Unifor descobri o que quero fazer pelo
resto da vida. O curso de Ciência da Computação abrange muitas áreas e aqui pude
experimentar cada uma. Os professores e a
coordenação estão sempre muito dispostos a
compartilhar suas experiências. Para mim foi
muito importante ter aulas com professores da
pós-graduação, uma vez que eles apoiam e
incentivam muito a iniciação científica. Acabo
de terminar a graduação e estou ingressando
no mestrado, onde acredito que posso otimizar meus pontos fortes e fazer a diferença no
mercado de trabalho”.

“Optei por cursar Arquitetura aqui e acertei.
Muito me agradou a estrutura, as possibilidades
em termo de acervo da biblioteca, de laboratórios e de professores. Todos muito qualificados,
muitos vou levar como referência para a vida.
Pouco tempo depois de entrar, no 2º semestre,
fui em busca de linhas de pesquisa e logo encontrei uma voltada para o Urbanismo. Tive a
oportunidade de apresentar meu trabalho em
diversos lugares. Logo depois, em outra parceria
da Unifor, agora com uma universidade dos Estados Unidos, fui contemplada com uma bolsa
e passei 6 meses fora. As oportunidades foram
muitas e vou ser sempre agradecida”.

Namon Alencar, concludente
de Ciência da Computação.

Sara Belém, concludente de Arquitetura
e Urbanismo.

buição de nossos recém-egressos junto à sociedade.
Temos a certeza da qualidade dessa contribuição,
temos a convicção de que nossos egressos aplicarão
suas competências de forma ética e que continuarão
a sonhar alto, buscando mais, mantendo-se permanentemente em desenvolvimento e alcançando
novas conquistas. Nós que fazemos a Graduação da
Unifor, nossos coordenadores e professores, colaboradores e demais colegas alunos, expressamos nossos votos de muito sucesso e felicidades nesse novo
momento de vida”.
A partir de amanhã, o mercado de trabalho contará
com novos fonoaudiólogos, dentistas, nutricionistas,
jornalistas, engenheiros e tantos outros profissionais
capacitados para exercerem um trabalho de qualidade.
Nós ganharemos mais alguns motivos de orgulho,
várias razões para sentir saudade e a certeza de que,
sobretudo, tivemos nosso dever cumprido.
Com a qualificação de melhor universidade privada do Norte/Nordeste, hoje formamos profissionais
de 34 cursos de graduação tradicional e executiva,
sendo 10 do Centro de Ciências da Saúde (CCS), 11
de Centro de Ciências da Comunicação e Gestão
(CCG), 12 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
essas pessoas.
Na primeira edição de 2015 do Unifor Notícias,
você poderá conferir o relato de alunos que vivenciaram e extraíram tudo de melhor que o nosso espaço
pode oferecer. Em uma espécie de balanço dos últimos anos, eles nos relatam um pouco da trajetória no
campus. Entre projetos, amigos e estágios, o saldo de
tudo que foi absorvido e as expectativas da nova vida
que está por vir.
Logo mais, durante a cerimônia de colação, os mais
novos profissionais da cidade recebem seus diplomas
de conclusão e farão o juramento. 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!
JANEIRO 2015 |
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“Durante o curso pude atender grande parte
das minhas expectativas. A infraestrutura disponibilizada é deslumbrante. Agora que finalmente
consegui o meu diploma, penso que a credibilidade da Unifor vai me proporcionar boas chances no mercado de trabalho. Eu já tenho mais de
três anos no mercado, pois graças aos ótimos
professores da Unifor e aos laboratórios de tecnologia de ponta, pude aprender bastante. Hoje
me sinto capacitado para qualquer desafio”.

“Eu já era técnica de enfermagem, mas quis me
profissionalizar. Meus pais não tinham condições
de pagar uma faculdade, então tive que estudar e
trabalhar. Demorei para me formar. Entrei em 2008,
tive que trancar em 2012 porque engravidei. Retornei em 2013. Estou muito feliz, pois gosto muito
dessa área, há um mercado de trabalho amplo e
competitivo e a Unifor me preparou para me diferenciar. Me sinto uma profissional muito capacitada.
Agradeço a Deus, à minha mãe, meu esposo e professores por terem me ajudado nessa caminhada”.

José Davi Sousa de Araújo, concludente
de Engenharia da Computação.

Jullyany Cavalcante, concludente
de Enfermagem.

“Para mim foi mais do que um sonho. O Direito
nasceu para mim e tudo que eu almejei eu consegui na Unifor. Publiquei artigo científico, também
estagiei no Tribunal de Justiça, entre outras conquistas. Esse é o primeiro passo de um grande
caminho. Cada um dos professores soube passar
as matérias com uma didática excelente, pude
aproveitar palestras, grupos de estudo. Meu próximo passo é um mestrado aqui na Unifor. Quero
cursar Direito Administrativo, pois já que a graduação me deu bons frutos, a pós-graduação com
certeza também será maravilhosa”.

“Com muito esforço e prazer, aprendi sobre a
minha profissão da melhor forma possível. Foi
como realizar um sonho a cada dia. A Unifor é
uma universidade de primeiro mundo, com uma superestrutura, ótima biblioteca, profissionais atenciosos e capacitados, preparados para compartilhar
seus conhecimentos. Estou me sentindo muito feliz
e com a sensação de que uma etapa importante da
minha vida foi cumprida. Sinto-me uma profissional
completa, pois a Unifor me preparou para o mercado de trabalho”.

“Estudar na Unifor foi muito especial. Quando
vinha acompanhar meu irmão, já me imaginava
sendo aluno, não só pela excelente infraestrutura,
como também pelos ótimos professores, pela
biblioteca vasta, funcionários atenciosos. Tentei
aproveitar da melhor maneira possível. Me sinto realizado, com a sensação de dever cumprido, mas
ciente de que é o começo de uma longa estrada.
Tenho como objetivos entrar para residência médica de Cirurgia Geral e me estabilizar no mercado.
Não esquecendo de ajudar aqueles que precisam,
fazendo o bem ao próximo”.

Ledayana Mary Costa Lima, concludente
de Direito.

Delijane Aragão, concludente de Fisioterapia.

João Carlos Araújo Souza, concludente
de Medicina.

| JANEIRO 2015

“Sinto um gostinho de missão cumprida. Quando entrei na Universidade já era um profissional,
vim buscar teoria e embasamento para o que
já fazia e para realizar meu grande sonho de ter
uma graduação. Estou me sentindo muito feliz.
Foram anos de investimento, noites e mais noites
estudando, buscando conhecimento e tentando
devolver para os professores o que aprendi de uma
forma bacana. Foi uma experiência acadêmica fantástica, que vou levar para o resto da vida. É uma
explosão de sentimentos, de conquista, de vitórias,
de amadurecimento”.
José Waltembergy Sousa do Carmo, concludente de Audiovisual e Novas Mídias.
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“Escolhi a Unifor porque minha irmã já havia se
graduado na Instituição e sempre me passou as
melhores referências possíveis. A melhor parte da
minha trajetória, no entanto, foi nas partes práticas
do curso e na cadeira de estágio. Procurei sempre
me envolver com monitorias, entrei na liga acadêmica e participei do projeto Fono-Odonto. Toda a vida
que o campus me proporcionava eu recebia de braços abertos. Acredito que o aluno tem que ir além
da teoria, sair um pouco dos livros e encarar de
frente a atuação profissional do seu curso, coisas
que a Unifor proporciona de maneira exemplar”.

“Na Unifor eu encontrei a minha paixão. Depois
de muito pensar em qual carreira seguir, finalmente
optei por ser Engenheira de Produção. A cada ano
que passava, a certeza de que tinha optado pela
profissão certa só aumentava. No terceiro ano do
curso, a Unifor foi a primeira a apostar nas minhas
competências e me concedeu meu primeiro estágio. Hoje, recém-formada, me sinto preparada
para os desafios do mercado. Esses anos ficarão
guardados sempre na memória, juntamente às
amizades que eu fiz com os alunos, professores e
funcionários”.

“Cheguei na Unifor por meio de transferência,
pois a instituição onde iniciei meus estudos foi fechada. Junto a mim, vieram vários colegas de turma.
Pouco tempo depois, tivemos certeza de que foi a
melhor escolha possível. No nosso curso precisamos
ter acesso a muitos equipamentos e isso a Universidade sempre nos ofereceu com muita qualidade. Os
professores nos receberam divinamente e, além de
ótimos profissionais, sempre foram muito atenciosos.
Fiz muitos amigos. Graças à vasta grade de horários,
pude cursar cadeiras em diferentes turnos e me graduar de maneira mais rápida”.

Zildene Feitosa, concludente de Fonoaudiologia.

Alessa Linhares, concludente de Engenharia
de Produção.

Amanda Lima, concludente de Educação Física.

“Foram quase cinco anos de vida acadêmica
no campus da Unifor. Mais do que uma formação
delimitada entre as paredes da sala, a Unifor oferece ações em vários campos do saber que possibilitam o crescimento profissional e pessoal. Destaco o Projeto Jovem Voluntário, em que pude atuar
em hospitais no trabalho com crianças internas.
Coloquei em prática as lições dentro do Núcleo
Integrado de Comunicação. Lá, fiz meu primeiro
estágio, que me abriu portas para o mercado de
trabalho. Saio da Unifor com um diploma e muitas
outras conquistas que não cabem no papel”.

“A Unifor me proporcionou diversas atividades
acadêmicas. Participei do programa de monitoria
por dois anos, do projeto de extensão acadêmica
Programa Interdisciplinar de Nutrição aos Transtornos Alimentares e Obesidade (Pronutra) por um
ano, além do Programa Aluno Voluntário de Iniciação Científica (Pavic). Também tive a oportunidade
de vivenciar outros estágios extracurriculares.
Foram cinco anos de muita correria e de muitas
alegrias nessa Universidade. Sou bastante grata a
todos que me auxiliaram nessa caminhada”.

“Na Unifor tive a oportunidade de conciliar o mundo acadêmico com o profissional, pois desde o início
do curso trabalhei na área de Tecnologia da Informação e pude vivenciar os ensinamentos passados
pelos excelentes professores. Participei do 1º projeto
de parceria entre a IBM e Unifor, o BlueLab, para
implementação de um sistema de gestão hospitalar.
Participei ainda da organização de etapas e da final
da Maratona Brasileira de Computação. A Universidade me propiciou não apenas a graduação de forma isolada, mas a oportunidade de me envolver em
diversas atividades e projetos. Só tenho a agradecer.

Lorena Cardoso, concludente de Jornalismo.

Renata Abreu, concludente de Nutrição.

Lucas Cavalcante, concludente de Ciência
da Computação.
JANEIRO 2015 |
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Pós-graduação Unifor é referência
no mercado de trabalho
A graduação é apenas o primeiro passo de uma longa e promissora
jornada. Em um cenário onde cresce o número de cursos de pósgraduação, destaca-se quem continua percorrendo o caminho dos estudos.
A Unifor dispõe de especializações, MBAs, mestrados e doutorados.

O Mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, dinâmico e exigente devido à globalização e aos
avanços das tecnologias de comunicação e informação. Tais avanços têm obrigado o mercado a buscar
profissionais cada vez mais qualificados, com amplo
conhecimento em suas áreas de atuação.
A pós-graduação hoje é um diferencial que, comprovadamente, aumenta as chances de ascensão ao
profissional. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a tendência é 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. A pós-graduação proporciona um alto
desenvolvimento profissional, além de ampliar a rede
de contatos do aluno. Através das experiências e troca
de saberes em sala de aula, o profissional vai se sentir
mais seguro para enfrentar desafios e a acirrada concorrência.
Nesse contexto, a Unifor oferece diversos cursos de
pós-graduação lato sensu (especializações e MBAs) e
stricto sensu (mestrados e doutorados). São mais de
3500 alunos e mais de 100 turmas de especialização
lato sensu, seis programas de mestrado e doutorado,
além de um doutorado em Biotecnologia, em parceria
com a Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio), e o
doutorado em Associação Ampla em Saúde Coletiva.
“A Unifor oferece aulas que preparam para a liderança, metodologias diferenciadas, professores com
liderança no mercado, possibilidade de desenvolver
os trabalhos de conclusão de curso nas empresas ou
melhores instituições do estado, fortalecendo a empregabilidade. Há ainda possibilidade de aulas inter| JANEIRO 2015

nacionais, formação de network, apoio à apresentação
de ideias e projetos junto ao evento internacional da
Fundação Clinton”, afirma a vice-reitora de Pesquisa e
Pós-Graduação da Unifor, profa. Lilia Sales.

Líderes que Transformam:
aprendendo para impactar

Líderes que Transformam foi uma filosofia idealizada pela Universidade de Fortaleza para proporcionar forte mudança no ensino da Pós-Graduação. Em
2013, a Pós-Unifor, inspirada em grandes instituições
de renome internacional, a exemplo da Universidade
de Columbia, com a qual mantém parceria, além da
Wharton Business School (UPENN), do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts (MIT) e da Universidade
de Harvard, idealizou um novo conceito de ensino,
orientado a formar líderes que transformam.
Os pilares desse modelo são o autoconhecimento
do potencial de liderança do aluno, a qualificação
técnica de excelência, voltada para resolução de casos reais, estimulando o pensar global e o agir local e
também a transferência do conhecimento, através dos
trabalhos de conclusão de curso (TCC), através da
elaboração de projetos ou ações que impactem positivamente na vida de pessoas e instituições.
Alinhada às Metas do Milênio da Organização
das Nações Unidas (ONU) e por meio da parceria
com a Fundação Clinton (Clinton Global Initiative),
a Pós-Unifor apresenta eixos que estimulam o desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso
de seus alunos, buscando soluções para problemas
globais e locais como a Saúde Global, Meio Ambiente

Realizar um mestrado era um sonho antigo, que
se tornou possível em uma instituição com credibilidade e renome nacional e internacional, que é
a Unifor. Ter a possibilidade de aumentar o conhecimento científico, bem como trazer os resultados
à comunidade, também foram sonhos antigos
que se tornaram reais. Não basta aprender, é
preciso compartilhar. As vantagens trazidas pela
Unifor são, dentre outras, a credibilidade institucional, o apoio contínuo e as fontes de pesquisa
disponibilizadas pela Instituição. O corpo docente
é outro diferencial. Posso acrescentar o aumento
de conhecimento e a possibilidade de continuar
a pesquisa, participando ativamente do processo
educacional. Fazer parte do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unifor, que também foi
minha instituição de graduação e especialização
só me fez ter certeza de que fazer parte de um
programa de excelência é a concretização de um
sonho que abre as portas para um futuro melhor”.
Carlos Alberto Soares Jr., mestre em Direito
Constitucional e professor da graduação em
Direito da Unifor.
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Escolhi fazer o curso de MBA em Marketing
da Unifor porque sabia que era referência no
mercado, além de conhecer os grandes profissionais que já fizeram o curso na Instituição.
Achei surpreendente, tem uma estrutura sensacional, professores extremamente capacitados e referência em suas respectivas áreas.
Me sinto mais capacitado para o mercado
e com uma visão ainda mais otimista para o
meu futuro. Já sentia a diferença mesmo cursando, percebia que o que eu estava aprendendo em sala de aula eu já vivia, mas não via
com os olhos que comecei a ver. Agora consegui enxergar oportunidades”.
Francisco Taywan Ramires, aluno do MBA
em Marketing.

“O doutorado é considerado o maior título de
uma carreira acadêmica. Poder ter realizado na
área da Saúde Coletiva representou a concretização de um investimento iniciado ainda na
graduação. A relevância de ter realizado este
curso na Unifor reside na garantia da qualidade
do ensino e o compromisso do corpo docente
para com os alunos. As vantagens da Unifor
centram-se nas oportunidades vivenciadas na
parceria entre o Programa de Saúde Coletiva
com outras áreas da Universidade, a exemplo
do NATI. Essas parcerias também ocorrem
extramuros com outras universidades locais,
nacionais e internacionais. A participação em
eventos científicos e em projetos multicêntricos
também representam um aprendizado conquistado para aplicação em um futuro próximo”.

“A valorização de cursos de pós-graduação, principalmente em grandes instituições como a Unifor
é o diferencial para alavancarmos nossas carreiras
e continuarmos nossa evolução dentro das empresas que hoje são cada vez mais dinâmicas e
exigentes. As experiências acumuladas durante
minha vida profissional demonstram que o desafiador cenário globalizado assume importantes
posições nos relacionamentos entre líderes e liderados, em especial nas empresas multinacionais.
A necessidade de constante qualificação nos
obriga a buscar novos conhecimentos, por isso
busquei este curso. Esta certificação vai me trazer
oportunidades dentro da empresa em que me encontro, evoluindo a nível profissional e pessoal”.
Cláudio Vieira de Moura, aluno do MBA
em Gestão Comercial.

Patrícia M. C. Collares, fisioterapeuta
mestre e doutora em Saúde Coletiva.

e Sustentabilidade, Desenvolvimento, Diminuição
da Pobreza, Educação, Direito, Paz e Segurança.
Para a efetivação dessa proposta, foram criadas as
Escolas de Comunicação e Gestão, Direito, Saúde
e Tecnologia.
Nestas Escolas foram implantadas a escolha de
professores tecnicamente qualificados e que lideram pelo exemplo; a criação de módulos estruturantes, estimulando o pensar criativo e a liderança;
a metodologia com base em casos práticos e reais,
aproximando o dia a dia à sala de aula; a realização de parcerias internacionais com lideranças
mundiais; a formação de redes de relacionamento,
permitindo a troca de experiências e fomentando
a inteligência relacional; e a elaboração de projeto
como TCC, realizando o impacto positivo.
A nova orientação dos 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. Os alunos comprometem-se com valores coletivos, para além de seus
interesses e necessidades individuais, realizando
efetiva transformação positiva em si e no outro,
cooperando e fomentando o empoderamento humano e, de fato, liderando para transformar.
De acordo com a profa. Lília Sales, trata-se

de um projeto de grande porte com significativa
relevância para a sociedade e para a academia. “O
Líderes que Transformam estimula o reconhecimento e/ou construção de habilidades e talentos
de liderança, estimula os alunos a conhecer os problemas globais e desenvolver projetos que impactam localmente. Estimula o empreendedorismo,
coloca o aluno frente a frente com as instituições,
estimulando a consciência da responsabilidade de
pensar criativamente e encontrar soluções para
problemas concretos vivenciados”.

SERVIÇO
A Unifor possui 74 cursos de especialização e MBA em
diversas áreas. Dispõe de 6 programas de mestrado e
doutorado na áreas de Administração de Empresas, Direito
Constitucional, Informática Aplicada, Psicologia, Saúde
Coletiva e Ciências Médicas. Possui também o doutorado
em Biotecnologia, em parceria com a Rede Nordeste de
Biotecnologia (Renorbio), e o doutorado em Associação
Ampla em Saúde Coletiva. Conta ainda com 68 cursos de
Educação Continuada nas áreas de Comunicação e Gestão,
Direito, Saúde e Tecnologia. A lista de todos os cursos está
disponível em www.unifor.br/posgraduacao.
Informações: 3477 3178/ 3114.

Lato Sensu x Stricto Sensu
As pós-graduações lato sensu envolvem programas
de especialização, incluindo MBAs, e são voltadas
para o mercado de trabalho. De acordo com o Ministério da Educação, os cursos devem ter duração
mínima de 360 horas, o que em média totaliza dois
anos. A duração, contudo, pode ser ampliada de
acordo com o projeto pedagógico do curso e seu
objeto específico. As aulas podem ser presenciais
ou a distância. Ao final, o estudante receberá um
certificado de conclusão de curso.
As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado. Os profissionais

que decidem por uma pós-graduação stricto sensu
geralmente desejam se aprofundar em determinado
campo do saber. Somente as pós-graduações stricto
sensu garantem ao aluno um grau acadêmico. Voltado para o ensino e a pesquisa, o mestrado dura dois
anos. Ao final, para obter o título de mestre, o aluno
deve apresentar uma dissertação. Já o doutorado é
um curso mais específico e aprofundado com objetivo
de formar pesquisadores. Dura quatro anos e, ao final,
para a obtenção do título de doutor, o aluno deve defender uma tese, estudo que traga algo de novo para
um campo do saber.
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MULTIPLIQUE SUAS

GESTÃO
DIREITO

• Direito e Processo Penal
• Direito e Processo do Trabalho
• Responsabilidade Civil
e Direito do Consumidor
• Mediação de Conflitos
• Direito Processual Civil
• Direito e Relações Internacionais
• Direito e Processo Tributários
• Direito e Processo Constitucionais
• Direito Empresarial
• Direito e Processo de Família
e Sucessões
• Audiologia
• Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular
• Saúde Mental e Políticas Públicas
• Enfermagem em Terapia Intensiva
• Transtornos Alimentares e Obesidade

TECNOLOGIA

• MBA em Logística
• MBA em Controladoria e Gerência Contábil
• MBA em Gestão de Pessoas
• MBA em Auditoria
• MBA em Gestão de Eventos e Entretenimento

SAÚDE

OPORTUNIDADES

• Engenharia de Petróleo
• Gerenciamento de Projetos
• Gestão Ambiental
• MBA em Gestão Estratégica
de Processos de Negócio (BPM)
• Engenharia de Obras de Infraestrutura
• Gerenciamento de Obras na Construção Civil

INFORMAÇÕES
3477.3400 | 3178
latosensu@unifor.br
@uniforcomunica
www.unifor.br

