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Turma de Medicina
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Construindo sonhos,
celebrando conquistas
Hoje é dia de comemorar a conquista de 1.300 alunos que partem para uma trajetória de
sucesso em suas vidas. Os novos profissionais participam da solenidade de Colação de Grau
com a alegria e o apoio de amigos, familiares e professores. A Unifor orgulha-se de fazer parte
da história desses grandes profissionais e deseja a todos um futuro brilhante.
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palavra
da reitora
O Brasil vive um momento de
muitos desafios que requerem
das pessoas criatividade e competência para transformar este
cenário em uma oportunidade de
crescimento. Entendemos ser a
educação um dos melhores caminhos para oportunizar inovações
que possam contribuir com a retomada do crescimento do nosso
país e a melhoria da qualidade de
vida da sua população. Por isso,
a Universidade de Fortaleza não
economiza esforços ao investir em
tecnologia, infraestrutura e no seu
material humano, por acreditar
que mentes abertas, cultas e criativas são capazes de gerar mudanças
profícuas.
Hoje, temos o prazer de contribuir, mais uma vez, com o nosso país, entregando ao mercado de trabalho novos
profissionais formados dentro de um elevado padrão de excelência, com respaldo
em valores éticos e morais. Fundados nesses princípios, temos a certeza de que as
mentes aqui lapidadas estão preparadas para enfrentar os desafios que a vida moderna impõe. Depositamos em vocês, caros concludentes, o que temos de melhor
e esperamos que levem dentro do peito a Unifor como uma marca de amor, de
responsabilidade e transformação.
Estamos tão certos do nosso dever e vontade de avançar sempre que, neste ano,
tivemos o grande prazer de ver mais um projeto na área de genética se concretizar.
O nascimento dos três primeiros bezerros clones do Norte/Nordeste, parceria
entre a Unifor e a Agropecuária Esperança, envolveu uma equipe de excelência
formada por professores-pesquisadores, gestores, alunos de pós-graduação e funcionários. O nascimento desses animais da raça Guzerá traz para a região novas
expectativas, uma vez que possibilita a alta produtividade de leite e uma maior
resistência ao clima semiárido.
Ademais, grandes projetos nas áreas da saúde e tecnologia foram firmados com
a Universidade de Rouen, na França, e a Universidade do Arizona, nos Estados
Unidos. Nesse sentido, as parcerias nacionais e internacionais fortalecem as nossas
ações e oferecem aos nossos alunos de graduação e pós-graduação um olhar mais
ampliado para as questões científicas e tecnológicas, além de uma formação globalizada com foco nas grandes causas humanas e sociais.
Numa estratégia de ampliar ainda mais a aproximação com a sociedade, a Universidade inova, mais uma vez, ao abrir o seu campus aos fins de semana para que
os fortalezenses possam desfrutar das belezas naturais, da arte e cultura que aqui
se fazem presentes no dia a dia.
Neste dia de festa, quero deixar para todos vocês, concludentes e familiares,
os nossos parabéns e o agradecimento pela confiança depositada nesta Instituição
que estará sempre de portas abertas para recebê-los e aplaudir suas conquistas.
Profa. Fátima Maria Fernandes Veras
Reitora da Universidade de Fortaleza
| JULHO 2015
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Graduação: portas abertas
para novas conquistas

A praça central da Biblioteca da Unifor é palco, na noite de hoje, da cerimônia de colação de grau
de 1.300 formandos do primeiro semestre de 2015. Orgulhosa de fazer parte dessa incrível jornada,
a Unifor parabeniza a todos e deseja um futuro grandioso.

O dia 3 de julho de 2015 marca a chegada de um momento muito especial para os 1.300 alunos da graduação
da Unifor que colam grau esta noite. Agora, eles passam
a ser profissionais das carreiras que escolheram. Muitos
esforços foram empreendidos na esperança 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
por tornarem a caminhada muito mais prazerosa e 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 muita ética e dignidade.
Para nós, que fazemos a Universidade de Fortaleza
o sentimento é de satisfação e gratidão, por dividir com
nossos alunos momentos preciosos e determinantes de
suas vidas. “O momento de celebrar a conclusão de um
curso de graduação, a solenidade de Colação de Grau, é
um momento de reconhecer o mérito de nossos alunos
e professores. De confirmar para a sociedade que as
experiências de desenvolvimento profissional aqui acumuladas conferem excelência e competência, somadas ao
crescimento de valores associados à ética e à cidadania.

“Comecei na Unifor fazendo o curso de Direito,
mas costumava passar pelas clínicas de Odontologia e ficava maravilhado por saber que os alunos
já tinham contato direto com pacientes ainda na
graduação. Entrei para Odontologia e aproveitei ao
máximo tudo que o curso pode proporcionar. Sei
que agora posso montar meu consultório e oferecer
um tratamento correto, pois uma das coisas que a
Unifor tem de grande valor é a qualidade do serviço. O aluno sai com grande perspectiva de futuro.
Tenho muita vontade de seguir a docência e agora
a Unifor está abrindo tanto especializações quanto
mestrado em Odontologia. Abriram-se novas portas
e pretendo ingressar nelas”.

“Eu escolhi o Direito porque era um sonho de
criança. Passei na Unifor, uma universidade muito boa, com ótimos professores, que abre portas.
Temos oportunidades de estágio, no EPJ temos
convivência com profissionais da defensoria pública, com pessoas que são assistidas. Já faz um
ano que passei na OAB e concluir a graduação
é uma alegria que não tem como definir. Saio
do curso com uma preparação muito boa, com
vivência no mundo jurídico. Já comecei minha
pós-graduação em Processo Penal aqui na Unifor. Não tenho palavras para descrever a alegria
de estar me formando”.

Sandro Dias Rocha Mendes Carneiro,
concludente de Odontologia.

Gabrielle de Arruda, concludente
de Direito.

Isto se torna visível aos olhos dos que tiveram a alegria
de partilhar com vocês este percurso e, junto com nossos
graduandos, assumimos o compromisso de mudar nossa
realidade”, destaca o vice-reitor de Ensino de Graduação,
prof. Henrique Sá.
“Reconhecemos que o ponto de chegada é sempre um
novo ponto de partida. Uma Instituição solidificada como
a Unifor possibilita as bases para voos mais altos. O reconhecimento de nossa sociedade da qualidade acadêmica
de nosso trabalho nos compromete não somente a zelar
para manter esse nível. Nós sabemos que nossos graduandos não querem parar por aqui. Nós queremos ser melhores do que somos hoje”, assegura o vice-reitor.
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 37
cursos de graduação tradicional e executiva, sendo 9 do
Centro de Ciências da Saúde (CCS), 11 do Centro de
Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), 13 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. Em uma espécie
de balanço dos últimos anos, eles nos relatam um pouco
da sua trajetória enquanto alunos da Unifor 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, encerrando mais um ciclo
da vida, como tantos outros que já se passaram e como
outros que ainda virão. 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!
JULHO 2015 |
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“Medicina sempre foi um grande sonho meu.
Tive outros percursos, sou formado em Direito.
Foi o método PBL, da Medicina da Unifor, que
me fez ter coragem de voltar a estudar depois de
10 anos fora da sala de aula. O PBL é um grande
diferencial da Unifor em comparação com as outras faculdades, pois é um método ativo. Desde o
primeiro semestre temos contato com pacientes, a
frequentar ambientes hospitalares, se sentir médico. Essa prática é diferente do método tradicional,
onde normalmente se passa quatro anos em sala
de aula antes de se entrar em um hospital. Certamente é um diferencial maravilhoso”.

“Eu já tinha passado por outras faculdades,
mas escolhi a Unifor porque tive um grande
suporte aqui. Desde o início do semestre até o
último somos bem acompanhados, fora a questão
da infraestrutura, que nos proporciona, entre outras
coisas, uma ampla biblioteca com um acervo muito
bom. Hoje, trabalho como supervisora de lojas e
posso afirmar que o curso me auxilia bastante, não
só na parte teórica, mas também com a vivência
dos professores. A Unifor tem um respaldo muito
grande no mercado, então além do apoio pedagógico e do conhecimento proporcionado, temos
ênfase no curriculum por sermos alunos Unifor”.

“Estou muito feliz, considero minha formatura
uma vitória e acredito que este é o mesmo sentimento de todos aqueles que estão realizando o
mesmo. Conheço muitas universidades fora do
Brasil e eu posso dizer, com toda segurança, que
a qualidade da Unifor nada deixa a desejar. O curso
me proporcionou uma experiência ímpar, principalmente porque tive o desafio enorme de conciliar
trabalho e estudos durante essa jornada. Agora,
com muito esforço, estou finalmente realizando
meu sonho, minha grande paixão, que sempre
foi a engenharia”.

Elmara Aires, concludente de Administração.

Sergio Ricardo de Freitas Oliveira, concludente de Engenharia de Telecomunicações.

“Para mim não é uma experiência única e,
ao mesmo tempo, é. Já fiz Psicologia também
aqui na Unifor e depois, por questões de identificação fui para a Publicidade. Publicidade tem
um lado mais prático que eu gosto e Psicologia
é mais teórico, então as duas graduações se
relacionam e me despertam muito interesse,
muito prazer. Sinto que só me acrescentam
como profissional. Tenho muito orgulho de ter
realizado duas conquistas tão importantes”.

“Eu escolhi o curso de Engenharia Elétrica
por influência dos meus pais e a experiência
da graduação é uma realização de muita importância na minha vida. Além de suprir minhas
expectativas em relação ao curso, me fez pensar
que sempre terei pontos a melhorar na minha
carreira. A Engenharia me abriu caminhos, já
estou trabalhando e, profissionalmente, pretendo
ascender ainda mais. Quero investir num curso
de pós-graduação, que provavelmente também
farei na Unifor”.

“Eu sempre estive ligado à área de Engenharia, tanto pela minha facilidade com cálculos como
pela influência dos meus familiares. A qualidade da
Unifor é muito interessante, porque além de você
poder aprender com excelentes professores, tem
toda uma estrutura que oferece um suporte imensurável ao aluno e prepara para os desafios do
mercado. Já estou fazendo minha pós-graduação,
entrei no último mês da graduação como possível
concludente e estou bastante satisfeito com a linha de pesquisa que venho desenvolvendo”.

Lia Holanda Martins, concludente de Publicidade e Propaganda.

Leonardo Martins, concludente
de Engenharia Elétrica.

Davi Augusto Ximenes Rodrigues,
concludente de Engenharia Civil.

Elísio Pinheiro, concludente de Medicina.

| JULHO 2015
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“A formatura é uma conquista muito especial
pra mim, através dela eu poderei realizar mais conquistas e galgar outros caminhos, principalmente
porque trabalho com o que gosto. O curso agregou
muitos conhecimentos, os quais levarei para toda
vida. Sou grata à estrutura da Unifor e, principalmente, aos mestres, eles são muito importantes na
construção dessa realização, pois nos transmitem
muita experiência e serviram como exemplo para
mim, que pretendo seguir carreira acadêmica e
quem sabe, um dia, também fazer parte do corpo
de professores da Unifor”.
Maria Alyne Basilio Cardoso, concludente
de Engenharia Mecânica.

“A Terapia Ocupacional veio de um sonho de
muitos anos, com o olhar sempre na reabilitação
funcional, em fazer com que o ser humano se
torne ativo novamente depois de algum trauma.
Isso me apaixona muito. A Unifor é uma das
universidades mais importantes e completas que
eu tenho conhecimento. Pretendo aplicar tudo
vivenciado e aprendido aqui, não só na sala de
aula, mas também nos laboratórios e estágios,
que foram campos riquíssimos, na minha vida
cotidiana e profissional”.
Jeovana Lima Barreto, concludente de Terapia Ocupacional.

“Vim para Fortaleza em 2009 e graças a Deus
aqui na Unifor encontrei vários amigos, muita
gente do interior, como eu, que me acolheu e até a
própria instituição, com professores interessados,
sempre me dando força. A área da saúde me atrai
muito, desde criança tinha vontade de fazer Farmácia. Prestei o vestibular da Unifor e desde então só
tenho adquirido bons conhecimentos e boas expectativas para me formar. Através da Unifor consegui
muitos estágios e agora estou entrando no mercado
industrial. Só tenho a agradecer a essa instituição
que tanto me ajudou”.
Domingos Savio Cesar Alves, concludente
de Farmácia.

“Escolhi a Unifor devido ao tempo no mercado,
aos laboratórios, toda a estrutura. Além da graduação em si, a Unifor nos proporciona a questão
da pesquisa, é algo além. O mais importante do
curso, na minha opinião, são as práticas integrativas, porque ver na prática o que foi passado na
teoria é algo que não ocorre somente no final do
curso, mas durante todos os semestres. Você sai
preparado, sabe como funciona de verdade o trabalho de um psicólogo. E devido aos professores,
nomes de referência na área, existe reconhecimento por ser formado pela Unifor.”

“A Unifor desde o começo foi muito receptiva,
sempre tive muito contato com a coordenação
do curso, tudo que precisei tentaram solucionar
da melhor maneira possível. Os professores são
capacitados, profissionais que estão no meio. A
troca de conhecimento entre professores e alunos
foram muito importantes e o que mais me chamou
atenção. Escolhi o curso por já trabalhar na área
e por ser um curso de graduação executiva, que
acaba sendo um pouco mais rápido que a normal,
mas leva a marca da Unifor”.

“Meus amigos sempre me incentivaram a cursar
o Comércio Exterior por alguns deles já serem
formados na área e estou muito satisfeito com meu
curso junto com a infraestrutura da Unifor. Tenho
expectativas de conseguir logo um emprego na área,
estou batalhando por isso. Os momentos mais relevantes durante a minha formação acadêmica foram
as práticas efetuadas pelo curso. Fomos até o Porto
do Pecém para ver como funcionava cada coisa.
Também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio
na Alemanha, indo pela própria Universidade”.

Rafaela Costa Bernardo, concludente
de Psicologia.

Pedro Ventorini Vasconcelos, concludente
de Marketing.

Felipe Marques de Vasconcellos, concludente
de Comércio Exterior.
JULHO 2015 |
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Pós-Unifor: Garantindo espaço
no mercado de trabalho

Em um cenário onde o número de cursos de pós-graduação é crescente, a graduação é o primeiro passo de uma
promissora jornada. Para ajudá-lo a enfrentar o cada dia mais competitivo mercado de trabalho, a Unifor dispõe
de especializações, MBAs, mestrados e doutorados.

Cada dia mais competitivo, o mercado de trabalho
atualmente exige profissionais qualificados, 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. 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). 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.

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
| JULHO 2015

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 positivamente
na vida da sociedade”, afirma a vice-reitora Lilia Sales.
Nas Escolas, foram criados módulos estruturantes transversais para estimular o pensar criativo e a liderança, além
de implantadas metodologias 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.
“Os cursos têm disciplinas comuns, que são as disciplinas estruturantes, voltadas para a formação do líder, o
despertar do líder, para aflorar esse potencial no aluno. As
disciplinas 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.

“Tinha o sonho de fazer uma pós-graduação e
decidi fazer mestrado em Saúde Coletiva aqui na
Unifor. Agora estou desenvolvendo um aplicativo
sobre sífilis, em parceria com outros núcleos,
como o NATI e o NIC. Tenho a oportunidade de
conhecer outros núcleos da Unifor e ver todo o
potencial da Universidade. Nosso projeto vai ter
grande repercussão social e tudo isso graças à
Unifor, que disponibiliza todos os meios para que
tenhamos o melhor. Na Unifor, vejo um amplo
acesso ao mercado de trabalho, entre outras
oportunidades, como intercâmbios, projetos de
pesquisa, promovendo a melhor integração entre
os docentes e os alunos”
Rafaela Sales, aluna de mestrado em Saúde
Coletiva da Unifor.
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“Comecei o curso há um ano. Escolhi a Unifor
por ser referência. O nível dos professores é
altíssimo, mestres e doutores, grandes nomes
que vêm inclusive de fora para nos prestigiar
com seminários, aulas intensas. Trabalhamos
muito com atividades de campo, compartilhamos conhecimento, porque trazemos as
realidades das nossas empresas para dentro
da sala de aula. Além dos seminários e aulas
expositivas, temos acesso às oficinas que ajudam no aprendizado. Destaco ainda o conteúdo
disponível da Biblioteca. São fontes que não
conseguimos encontrar lá fora, pois Gerenciamento de Projetos é um curso novo e não é
fácil encontrar bibliografia em outro lugar, mas a
Biblioteca Unifor oferece um acervo de livros em
várias línguas”.

“Sou doutorando em Biotecnologia pela
Renorbio, Rede Nordeste de Biotecnologia,
da qual a Unifor é uma das universidades
conveniadas. Aqui na Unifor a gente tem o
Laboratório de Biologia Molecular e de Desenvolvimento, temos toda a estrutura necessária para trabalhar com biologia molecular
e também a estrutura na parte animal, onde
trabalhamos como extensão do que fazemos
no laboratório. Desde que cheguei na Unifor,
pois vim do Rio Grande do Sul, tenho recebido todo o apoio, tanto na parte de estrutura,
como também nos projetos, pois captamos
os recursos próprios da Unifor para a compra
de equipamentos, de materiais, que proporcionam meios para continuarmos progredindo
com nossas pesquisas”.

“A pós-graduação me possibilitou o aporte teórico que eu estava buscando, além da capacitação técnica, por vislumbrar a implementação
de um centro de mediação privado para uma
associação civil a qual eu presto serviços de
advocacia preventiva, negociações extrajudiciais e conciliação. Como eu já trabalhava com
advocacia preventiva, fui me aproximando da
mediação de conflitos para inserir as famílias
dos associados neste contexto das relações interpessoais, dos conflitos familiares. Busquei a
capacitação aqui na pós-graduação em Mediação de Conflitos da Unifor e é uma troca bem
generosa entre professores e alunos. É a segunda pós-graduação que faço aqui, a primeira foi
Direito e Processo Tributário”.

Maria das Dores Fernandes da Silva, aluna do
MBA em Gerenciamento de Projetos da Unifor.

Luiz Henrique de Aguiar, aluno do doutorado
em Biotecnologia da Unifor.

Fernanda Cláudia Silva de Paula, aluna da
Pós-Graduação em Direito da Unifor.

“Além das disciplinas estruturantes, há as específicas,
que também são chamadas de técnicas, de cada curso. A
gente capacita, forma o líder, transforma tanto a vida do
aluno como da empresa, ou seja, ele leva uma resposta à
empresa dele, ao mercado, à sociedade. 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: parcerias internacionais, disciplinas estruturantes, professores renomados e nossa infraestrutura. Além de termos os coordenadores de área e
os específicos muito próximos aos cursos, acompanhando
de perto, no dia a dia da turma, movimentando os cursos
com eventos, palestras”, 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. Os
alunos comprometem-se com valores coletivos, para além

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.

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.
“Na Pós-Unifor o aluno é apresentado às parcerias
com empresas e instituições públicas e privadas relacionadas a sua área de conhecimento, convidado e orientado
a desenvolver projetos inovadores que resolvam desafios
do mundo real, encontram a oportunidade de apresentar
essas ideias em eventos internacionais, a conversar com
lideranças nacionais e, consequentemente, passam a viver
uma experiência transformadora que impacta definitivamente na sua vida profissional”, finaliza a profa. Lilia Sales.
SERVIÇO
A Unifor possui 74 cursos de especialização e
MBA em diversas áreas. Dispõe de 8 programas de
mestrado, sendo 2 profissionais, e 6 de doutorado
nas 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 3174/ 3178/ 3114
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MATRÍCULAS
ABERTAS
ESCOLA DE
DIREITO
• Direito e Processo Constitucionais
• Direito e Processo Tributários
• Direito Processual Civil
• Direito Penal e Processo Penal
• Direito e Processo do Trabalho
• Direito e Processos Administrativos
• Direito Imobiliário
• Direito Previdenciário
• Direito Internacional
• Direito de Família e Sucessões

COMUNICAÇÃO
E GESTÃO
• MBA em Logística
• MBA em Gestão Financeira
• MBA em Controladoria
e Gerência Contábil
• MBA em Gestão Empresarial
• MBA em Gestão de Pessoas

INFORMAÇÕES:
(85) 3477.3114 | 3178

posgraduacao.unifor.br

ESCOLA DE
SAÚDE
• Saúde Coletiva
• Psicomotricidade
• Saúde do Trabalhador
• Citologia Esfoliativa
• Fisioterapia Traumato-Ortopédica
• Enfermagem Oncológica
• Fisioterapia Neonatal e Pediátrica
• Neurociência e Reabilitação
• Fisiologia do Exercício,
Atividade Física, Nutrição e Saúde

ESCOLA DE
TECNOLOGIA
• MBA em Gerenciamento de Projetos
• Especialização em Gerenciamento
de Obras na Construção Civil
• MBA em Gestão e Certiﬁcação em
Qualidade na Produção de Alimentos
• Arquitetura de Interiores
• MBA em Governança de Tecnologia
da Informação

