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Turma de Medicina
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Prontos para o futuro

Hoje, cerca de 1.500 alunos comemoram a concretização de uma grande conquista rumo ao
sonhado sucesso profissional: a graduação. A solenidade de Colação de Grau da Unifor reunirá
novos profissionais, familiares, amigos e professores, que juntos compartilham a alegria desse
momento único. A Unifor tem a honra de fazer parte desta história.
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palavra
da reitora
A vida acadêmica é constituída
de fases, as quais requerem dedicação, empenho e paixão. Investir
em uma carreira profissional é
acreditar em um futuro promissor,
acreditar que é possível mudar a
realidade e contribuir com uma
sociedade mais justa. É nisso que
a Universidade de Fortaleza acredita e gratifica-se em manter as
suas portas sempre abertas para
recebê-lo e apoiá-lo, em quaisquer
dessas etapas.
A equipe da Universidade de
Fortaleza atua como um time, em
que todos unem forças e honram
o seu papel em prol da excelência
do ensino superior. Os gestores,
os professores, os funcionários e
os alunos compartilham sonhos,
experiências e responsabilidades, ao longo de uma jornada que não finda, mas
transforma-se a cada dia, perpassando pela graduação, extensão e pós-graduação.
Essa transformação não recai somente sobre as etapas acadêmicas, mas na
transformação das pessoas como líderes e cidadãos capazes de fazer a diferença
por onde passam. Aldo Novak diz que os sonhos determinam o que você quer,
mas é a ação que determina o que você conquista. Driblar dificuldades, coordenar
motivações, focar no objetivo, superar obstáculos, ter disciplina, investir energia
em uma missão e atingir a meta são ações necessárias para o sucesso. Isso faz de
você um craque, um profissional de destaque, e traz para nós a sensação de fazer
um gol de placa.
Neste ano de Copa do Mundo, o Brasil entoa um grito de emoção e vitória. E
a Universidade de Fortaleza cumpre mais uma vez o seu papel social, tendo participado ativamente da formação de mão de obra por meio do projeto Copa Mais,
em parceria com o governo do Estado do Ceará. Foram mais de 3.000 pessoas capacitadas nas mais diversas áreas, oferecendo para a nossa região profissionais melhor qualificados para atender às demandas desse evento mundial. Nesse mesmo
cenário, 11 alunos de diferentes cursos do Centro de Ciências da Comunicação
e Gestão e Centro de Ciências Tecnológicas participam do projeto HBS Copa do
Mundo, oferecido pela empresa suíça de comunicação social HBS, e estão atuando
como estagiários em vários segmentos de rádio e TV durante a Copa do Mundo.
Vitória, conquista e emoção são sentimentos que invadem nossos espíritos nesta data tão festiva e especial para os formandos e seus familiares, quando o campus
da Universidade de Fortaleza emana energia similar a um campo de futebol em
pleno campeonato. Neste clima, queremos deixar aqui uma mensagem de otimismo, pois acreditamos em você e temos a certeza de que todos continuarão empenhados na sua formação continuada, perseguindo o objetivo de ser um profissional de destaque. Hoje é o dia do primeiro de muitos gols que você ainda marcará
ao longo da vida. A Unifor estará sempre ao seu lado, na torcida pelo seu sucesso.
Fátima Veras
Reitora da Universidade de Fortaleza
| JUNHO 2014
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Graduação: realização
de sonhos e ideais

A praça central da Biblioteca da Unifor é palco, na noite de hoje, de muita emoção para cerca de 1.500 formandos
do primeiro semestre de 2014. A Universidade de Fortaleza parabeniza a todos e deseja um futuro grandioso.

Para cerca de 1.500 corações, a noite do dia 27 de
junho de 2014 marca a chegada de um momento tão
esperado: a colação de grau. 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. Para os novos
profissionais, foram horas de estudo, abdicação e disciplina, tudo em prol da realização de um sonho. Ladeados por familiares e amigos que os apoiaram, eles
acreditaram que esse momento seria possível e hoje
comemoram a esperada conquista. A Universidade de
Fortaleza tem enorme satisfação em fazer parte dessa
história, dividindo conhecimentos que serão lembrados ao longo da trajetória de tantos profissionais.

Para o vice-reitor de Ensino de Graduação, prof.
Henrique Sá, a colação de grau é a culminância do
trabalho acadêmico, tanto para os professores quanto
para os alunos que concluem essa trajetória. É o momento em que a Universidade celebra todo o esforço
de seus professores, colaboradores e gestores na construção de um projeto alinhado à qualidade de vida
do nosso povo. “Isso é extremamente notório numa
Universidade que tem mais de 40 cursos de graduação
e mais de 70 mil egressos nesses últimos 41 anos. Isso
acaba alcançando uma diversidade muito grande de
setores da sociedade. A cada colação de grau a gente
tem a convicção que, de fato, estamos contribuindo
para a melhoria desses profissionais comprometidos,

“Foi uma experiencia muito boa, sentirei
muita falta. No primeiro semestre já comecei a
amar a instituição e não queria mais sair. Tive
a sorte de ter uma turma muito boa e unida.
Me senti muito acolhida pelos professores e
pelos amigos. Todos da minha família estão felizes por eu estar concluindo mais esta etapa.
Planejo continuar estudando. Nunca pensei
que fosse fazer tantos amigos tão verdadeiros
como fiz aqui. Essa relação das turmas com
os professores é importante para o curso, desejo que a Universidade não deixe nunca isso
se perder”.

“O tempo que passei aqui na Unifor foi muito
válido e rico. A estrutura da Universidade é
muito boa, principalmente a parte das clínicas
e dos laboratórios. Os professores são muito
atenciosos, fiz grandes amizades aqui. Esse
é um momento de incerteza, pois você está
acostumada a uma rotina de cinco anos e tudo
irá mudar. Sou de Tauá. Meus pais e avós virão
para Fortaleza especialmente para minha colação. Pretendo fazer um mestrado. Já estou
inscrita no aperfeiçoamento de cirurgia para
pegar mais prática, mas o que eu quero mesmo
é estudar e me dedicar ao mestrado”.

Renata Nécia Silva de Abreu, concludente
de Arquitetura e Urbanismo

Tamilis Feitosa, concludente de Odontologia

eticamente preparados, com uma perspectiva de
contribuição cidadã com o futuro de nossa região”,
enfatiza.
Durante a solenidade estarão representados 35
cursos de graduação tradicional e executiva, sendo
10 do Centro de Ciências da Saúde, 12 de Centro de
Ciências da Comunicação e Gestão, 12 do Centro de
Ciências Tecnológicas, além do Centro de Ciências
Jurídicas, representado pelo curso de Direito. A colação de grau desta noite é um momento especial para
a Universidade também por que está formando a sua
primeira turma dos cursos de Gestão de Marketing e
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, frutos da nossa Graduação Executiva. Esses cursos se diferenciam
da Graduação Tradicional (Bacharelado e Licenciatura) apenas pela menor duração, em média 2 e 3 anos,
o que permite ao aluno ingressar mais rapidamente no
mercado de trabalho.
Sabemos que a colação de grau é o início de uma
nova etapa e que muitos desafios estão por vir, mas temos a convicção de que os novos profissionais graduados na Unifor possuem em seu currículo o diferencial
de terem vivenciado o que só a melhor universidade
privada do Norte/Nordeste pode oferecer. Com o
diploma em mãos, eles agora possuem as condições
necessárias para conquistar grandes oportunidades no
mercado de trabalho.
A cerimônia de Colação de Grau acontece no
campus da Unifor, embalada por muitas emoções.
Os estudantes receberão seus diplomas e farão o juramento em que se comprometem a exercer a profissão
que abraçaram com ética e dignidade. Nesta edição
especial de Colação de Grau do Unifor Notícias você
poderá conferir um pouco da história dos novos profissionais, sua vivência e sua caminhada para chegar
até aqui. São momentos únicos que farão parte da memória desses alunos por toda vida.
Preparamos tudo para que esta noite seja única e
estamos orgulhosos de fazer parte dessa história. Contudo, não queremos nos despedir, mas dizer apenas
um até logo, pois acreditamos que a graduação não é
o fim do percurso, mas mais uma etapa num caminho
de inúmeras possibilidades que agora se abrem. A
Universidade de Fortaleza sabe que o profissional graduado está em constante formação e aperfeiçoamento
e tem o prazer de estar presente ao longo da trajetória
de desenvolvimento profissional, seja na educação
continuada ou na pós-graduação. Estaremos sempre
de portas abertas para você.
JUNHO 2014 |
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“Nas perguntas clássicas de quando a gente
é criança, minha resposta era sempre a mesma:
médica. No meu primeiro vestibular fui reprovada. Iniciei um outro curso, mas não me senti realizada e decidi fazer outro vestibular: Medicina na
Unifor. Fiz escondida porque não queria criar expectativas. Quando revelei o resultado de aprovada, vi minha mãe trabalhar incansavelmente
para o meu sonho se tornar realidade. O curso
de Medicina da Unifor me deixou encantada.
Professores excelentes, laboratórios de primeiro
mundo e acervo da Biblioteca completo”.

“Esta é minha segunda graduação. Na minha
concepção esta é a etapa mais importante para
o aluno, pois é a etapa em que ele irá se deparar
com suas maiores responsabilidades. Mas também é uma etapa de felicidade. Quero continuar
estudando, acredito que não podemos parar.
Estou concluindo uma etapa para começar outra.
A Unifor representou a ponte para um sonho. Eu
queria muito ser engenheira e encontrei aqui, no
curso de Engenharia Ambiental, com a estrutura
fÍsica da Unifor, os excelentes professores, o que
eu precisava para realizar o meu sonho”.

“Nem acredito que estou realizando meu
grande sonho de ser dentista. Quando entrei
na Universidade parecia tão distante, mas a cada
aula eu tinha mais certeza de que era isso que eu
queria. Tive a honra de conhecer grandes profissionais da área, meus mestres, e também de
atender em uma clínica muito bem estruturada.
Me sinto preparada para o mercado de trabalho.
Participei de projetos de extensão e me sinto uma
profissional diferenciada. Ficam comigo sentimentos inexplicáveis de saudade e gratidão pela Unifor, que em 5 anos me fez uma nova pessoa”.

“A conclusão de um curso é um momento
de indagação sobre o que passou e o que virá
depois. Um momento de pensar no que foi feito
nesses cinco anos, os estágios, a clinica, no que
aproveitamos da academia. Fiz grandes amigos,
construí uma ótima relação com os professores.
O curso de Psicologia da Unifor é referência, o
melhor do estado. Planejo continuar estudando,
fazer um mestrado. Também quero fazer clínica.
Todos na minha família estão na expectativa para
a colação. Apesar de já estar com todos os créditos quando eu vestir a beca e ouvir que estou
formada é que vai cair a ficha”.

“Eu queria fazer cinema, mas ao iniciar Publicidade me identifiquei e fiquei apaixonada, principalmente pela área de criação voltada para vídeos.
No 3º período passei a estagiar voluntariamente
no NIC, Núcleo Integrado de Comunicação, onde
permaneci como bolsista durante três semestres.
Foi ótimo porque aprendi como funciona o mercado. Editava os vídeos da agência e vinhetas da TV
Unifor, o que me deu muita experiência. Me sinto
preparada para o mercado, já trabalhei em uma
das maiores produtoras de vídeo da cidade e hoje
sou sócia de um estúdio de design”.

“A Engenharia Civil sempre foi um sonho,
porque quando fiz vestibular na Unifor eu já era
Técnico em Edificações. Fui crescendo na minha profissão como técnico mas vi que se eu
quisesse ir além teria que ser engenheiro civil.
A transformação de um espaço é o que mais
me impressiona até hoje. Ao final de cada obra,
perceber que participei da mudança total de um
determinado espaço é gratificante. A Unifor foi
importante porque nela eu fui adquirindo conhecimentos para aliar à prática. Ela me proporcionou
toda uma estrutura para que isso se realizasse”.

Rebeca Prado, concludente de Publicidade e
Propaganda

Paulo Eduardo Costa, concludente de
Engenharia Civil

Gisele de Lima Barbosa, concludente
de Medicina

Edionara Celedônio, concludente de Psicologia
| JUNHO 2014

Marília Mendes do Amaral, concludente
de Engenharia Ambiental

Emanuella Maciel, concludente
de Odontologia
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“Os cinco anos que passei aqui foram ótimos.
O meu curso possui uma grande disponibilidade de
emprego e alguns locais preferem os alunos daqui.
Isso é um ponto a favor da Unifor, como os estágios. Há pessoas aqui que lavarei para a vida inteira.
Meus professores foram incomparáveis e o meu
coordenador foi um pai para a turma. Ainda estou
em dúvida se irei trabalhar agora ou se irei abrir o
meu próprio negócio. Esse momento é de alegria e
também de aflição. Há muita expectativa na minha
família quanto ao dia da colação, estão todos ansiosos e orgulhosos. Esta é mais uma etapa vencida”.
Mayara Marinho, concludente de Farmácia

“Passei quatro anos e meio aqui e gostei
bastante da Universidade. Aqui tive toda a assistência e apoio possíveis, tanto da estrutura da
Instituição como das pessoas. Fiz amizades que
levarei para fora da faculdade. Eu já trabalho, sou
representante, e pretendo fazer uma pós-graduação em Marketing para aprimorar meus conhecimentos e crescer dentro do meu trabalho. Minha
família está bem feliz e eu estou bastante ansiosa
pelo dia da colação. Fiz Jornalismo aqui antes,
mas depois comecei Administração, então para
mim esse é realmente um momento de ansiedade
pela conclusão de mais esta etapa”.

Ravane Barros, concludente de Comércio
Exterior

Foto: Camila Campos

Carla Azevedo, concludente de Administração

“Foi uma experiência fantástica. Eu esperava estudar aqui desde criança, quando fiz uma visita pela
escola e fiquei imaginando como seria. Agora que
concluí a minha graduação sinto que foi um sonho
realizado. Estou agradecida pois tive professores
preparados, não esquecerei deles e nem dos amigos que fiz. Estou planejando fazer uma pós-graduação aqui ou talvez uma outra graduação, pois a
Unifor abre as portas do mercado em todos os cursos. Tenho parentes que se formaram aqui, além de
dois irmãos que estudam aqui. Sou a primeira neta
a se formar, então estão todos muito felizes.”

“Eu já era formado em Técnico de Mecânica
e estava querendo aprender mais. Acreditei
no meu potencial e decidi fazer a graduação de
Engenharia Mecânica na Unifor. O curso superou minhas expectativas, porque tivemos acesso às aulas práticas, fundamentais para o desenvolvimento de um engenheiro mecânico, já
que resolvemos problemas e trabalhamos em
função da melhoria da produtividade de máquinas. Estou muito satisfeito com a conclusão do
curso. É a realização de um sonho, que luto há
mais de sete anos para tornar realidade”.
Felipe Drugnerotto, concludente de Engenharia Mecânica

“Eu sempre quis cursar Direito, porque sou
comunicativa e me identifico com a formulação
de argumentos e persuasão de ideias. Minha
determinação é advogar. Passei sete anos na
Unifor e foi a melhor experiência da minha vida.
Participei de muitos projetos, como pesquisa no
Laboratório de Jurisprudência, Nupesq, projeto de
extensão com o Jovem Voluntário, fui monitora.
Isso tudo me deu bastante percepção de mundo,
de vivência e eu soube desfrutar tudo que uma
universidade como a Unifor oferece. Tive muitas
oportunidades de desenvolver nuances da minha
personalidade. Me tornei uma pessoa melhor.
Larissa Freitas, concludente de Direito

“Ao ingressar no curso de Engenharia Elétrica, eu já era eletrotécnico e trazia na bagagem
mais de seis anos de experiência na área. Mas
me graduar na Unifor significa abertura de novos
mercados, desenvolvimento profissional que vai
me proporcionar melhores salários e condições de
vida. No Brasil há uma deficiência de infraestrutura
e nós, formandos em Engenharia Elétrica, enxergamos um mercado mais amplo. É uma área que
está em ascensão. O curso da Unifor me ofereceu
bastante teoria e também abordagem voltada para
prática. Me sinto bastante preparado para a área”.
Rodrigo Garão da Silva, concludente de
Engenharia Elétrica
JUNHO 2014 |
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Pós-graduação: profissionais qualificados
têm mais espaço no mercado

Com mais pessoas tendo acesso à educação superior e mais instituições ampliando a sua oferta,
destaca-se no mercado de trabalho quem continua a investir nos estudos. Para isso, a Unifor dispõe de
especializações, MBAs, mestrados e doutorados.
Números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) mostram que a graduação é apenas o
primeiro passo de uma longa e promissora jornada. Em
um cenário onde cresce a passos largos os números de
cursos de pós-graduação, de pessoas com especializações,
mestrados e doutorados, e de benefícios e promoções a
quem investe nos estudos, se sobressai quem vê na colação
de grau não o fim de um ciclo, mas uma ponte para voos
mais altos.
Em dez anos, o número de brasileiros que haviam
concluído pelo menos uma graduação aumentou 117%, o
equivalente a 12,6 milhões de pessoas em 2010, ano do último Censo realizado pelo IBGE. A tendência é que, para
estes profissionais, o retorno salarial tenha sido de um aumento de até 40%, segundo pesquisa realizada pela FGV.
São mais pessoas tendo acesso à educação superior no
Brasil e mais instituições de ensino ampliando a sua oferta.
Somente no Ceará, de acordo com o presidente da
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), Haroldo Rodrigues, “no
início de 2007, eram 70 programas de pós-graduação no
Estado, dos quais apenas 18 formavam doutores. Hoje, eles
são 98, dos quais 54 formam doutores. Teve-se portanto,
um aumento de 40% dos programas de pós-graduação e
um aumento de 200% dos cursos de doutorado”.
“Não se pode começar a falar em desafios do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Ceará,
sem falar nas conquistas registradas na última avaliação
da Capes dos programas de pós-graduação, recentemente
divulgada. Como os números atestam, a pós-graduação,
e portanto a pesquisa no Estado, se consolidou, se interiorizou e tem mais qualidade”, comemora o presidente da
Funcap.
A Unifor vem acompanhando essa tendência. São 74
cursos lato sensu (especializações e MBAs), 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.
| JUNHO 2014

“A Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza tem
como meta liderar para transformar. Assim, investe constantemente no fomento ao conhecimento, à inovação, ao
saber criativo. Desenvolve pesquisas para impactar positivamente o desenvolvimento do Estado e do ensino com
base na liderança pelo exemplo, estimulando os alunos a

uma visão global com ação local. O crescimento dos
cursos de pós-graduação lato e stricto sensu e as premiações nacionais e internacionais de nossos alunos e
professores nos mostram que estamos no caminho certo”, analisa a vice-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
da Unifor, professora Lilia Sales.

“A escolha na continuidade da minha formação
na Unifor se deu por, durante minha graduação
em Fonoaudiologia, ter usufruído de um ensino
de qualidade com professores qualificados, assim como oportunidades que a universidade me
proporcionou como bolsa de pesquisa, monitoria
e estágios. Poder experimentar das possibilidades de uma carreira acadêmica e de uma carreira
clínica, ao estagiar no Nami, me fez sair da graduação com uma visão ampla. Optei por uma especialização em Audiologia na Unifor pela certeza
de que estaria estudando em uma universidade
que sabe da realidade da minha profissão”.

“Quando vi um anúncio da Unifor ofertando o
curso de MBA, não pensei duas vezes e me
inscrevi, por ser uma instituição consolidada
no mercado que tem uma ótima infraestrutura.
Na Unifor pude me especializar em Gestão Estratégica de Marcas. A Unifor me garantiu uma
sólida formação e várias oportunidades profissionais. Hoje me sinto preparada para novos
desafios do mercado. Em retrospecto, fico feliz
em ter feito minha pós na Unifor e penso em
continuar estudando, ingressar no mestrado”.

Juliana Araújo Maciel, aluna da especialização
em Audiologia

Ravache de Albuquerque, aluna do MBA em
Gestão Estratégica de Marcas
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“A minha formação superior foi toda construída
na Unifor. Fiz minhas duas graduações - Administração e Ciências Contábeis, meu mestrado
em Administração e, em fevereiro último, concluí
meu doutorado também em Administração.
Foram momentos difíceis, de muito estudo e
muita dedicação, mas que posso afirmar com
toda certeza que valeu a pena cada minuto que
me privei das atividades de lazer, pois hoje faço
parte do quadro de professores do Programa
de Pós-Graduação em Administração da Unifor.
Isso só foi possível graças à minha dedicação
na formação acadêmica e minha expertise
como pesquisadora. Também me sinto muito
honrada em ter sido a primeira mulher a defender uma tese de doutorado em Administração
no estado do Ceará”.

Oderlene Vieira de Oliveira, profa. do Programa de Pós-Graduação em Administração

Líderes que transformam

Desde 2013, uma nova filosofia vem sendo implantada pela Unifor com o objetivo de proporcionar
uma forte e expressiva mudança no ensino da Pós-Graduação Lato-Sensu e da Educação Continuada.
Com isso, os cursos foram divididos em quatro escolas - Comunicação e Gestão, Direito, Tecnologia e
Saúde - e uma série de inovações implantadas: novos
critérios para a escolha do quadro de professores,
criação de módulos transversais, metodologia focada
em casos práticos e reais, parcerias internacionais com
lideranças mundiais em educação, formação de rede
de relacionamentos, parceria com a Fundação Bill
Clinton, entre outros.
O diferencial, acrescenta a professora Lilia Sales,
é que “com essa proposta, os alunos são qualificados
tecnicamente com excelência, comprometem-se a
valores maiores que os interesses individuais, contribuindo para uma transformação positiva em si e
no outro, transferindo o conhecimento aprendido,
possibilitando o empoderamento humano e, de fato,
liderando para transformar”.

Programas de Pós

Na área do Stricto Sensu, o investimento é em uma
capacitação mais avançada, culminando com a

“Desde a minha graduação, sempre procurei estar
em locais de excelência para minha formação. Foi
assim que me dirigi a São Paulo, onde fiz residência
para infectologia. Anos depois, iniciei minhas pesquisas em medicina funcional. Desde 2008 viajo para
o exterior em busca de técnicas e protocolos para
tratamentos de doenças graves. Foi quando me
deparei pela primeira vez com os conceitos das células-tronco. Em 2013, realizei um sonho: visitei uma
das melhores universidades do mundo, a Universidade de Harvard. Desde então, senti a necessidade
de ter um título acadêmico brasileiro. Percebi que
para continuar os meus estudos nesta linha teria que
ser um local com infraestrutura tecnológica e visão
futurista. A abertura do Mestrado em Ciências Médicas veio ao encontro das minhas necessidades, pois
posso ser cientista e, ao mesmo tempo, continuar
minha prática médica”.

“Concluí minha graduação na Unifor em Ciência
da Computação. O professor Plácido (Pinheiro,
coordenador do PPGIA) me motivou a entrar no
mestrado em Informática Aplicada. Eu não tinha
ainda essa visão, ele me fez ver com outros
olhos a área acadêmica. Não apenas uma área
acadêmica de dar aula ou só pesquisar, mas
aliada à empresa também, foi isso que me motivou. Terminei o mestrado com uma dissertação
voltada para indústria, na qual desenvolvi um
software na área de otimização que adotei na
minha empresa, uma empresa têxtil, e, logo em
seguida, já ingressei diretamente no doutorado.
Paralelo a isso, comecei a lecionar, também
aqui na Unifor. Há um ano me divido entre as
aulas, a tese do doutorado e a empresa”.

Bonfim Amaro, aluno de doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Informática
Aplicada

produção de dissertações e teses. A avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) legitima os mestrados e doutorados
da Unifor com conceitos entre 5 e 4. O programa de
mestrado e doutorado em Direito Constitucional,
no ranking 2013, subiu o conceito de 4 para 5, e o
mestrado em Saúde Coletiva aumentou de 3 para 4,
igualando-se aos programas de pós-graduação em
Administração de Empresas, Informática Aplicada e
Psicologia, já detentores da nota 4.

Lucianna Auxi Costa, aluna do Programa de
Pós-Graduação em Ciências Médicas
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.

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 Processos Constitucionais
• Direito Penal
• Direito Imobiliário
• Direito Ambiental
• Direito Empresarial
• Direito e Processos Administrativos
• Direito e Processos do Trabalho
• Direito e Processo Tributário
• Direito e Processo Civil
• Direito Previdenciário
• Fisioterapia Traumato-ortopédica Funcional e Terapias Manuais
• Saúde Mental e Políticas Públicas
• Saúde Coletiva
• Fisiologia do Exercício, Atividade Física, Nutrição e Saúde
• Gerontologia
• Audiologia
• Nutrição Funcional
• Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular
• Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica
• Enfermagem em Terapia Intensiva

ENGENHARIA
e ARQUITETURA

• MBA em Gerenciamento de Projetos
• MBA em Gestão Empresarial
• MBA em Gestão e Assessoria de Comunicação
• MBA em Gestão Estratégica de Marcas
• MBA em Marketing Digital e Gestão de Mídias Sociais
• MBA em Gestão de Pessoas

SAÚDE

OPORTUNIDADES

• Arquitetura de Interiores
• Automação Industrial
• Mercado Imobiliário
• Mobilidade Urbana
• Gerenciamento de Obras na Construção Civil
• Projeto Bioclimático e Sustentável
• Infraestrutura Urbana
• Smart Grid
• Engenharia de Segurança do Trabalho
• Gestão e Perícia Ambiental
• Eficiência e Gestão de Energia

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

