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Concludentes de
Medicina vibram
com a formatura.

A alegria da conquista
Mais de 1.500 alunos colam grau hoje. Eles vibram com a conquista de seus
esforços e compartilham a alegria com a família e os amigos. Os novos graduados
estão conscientes de que a formatura foi a primeira etapa da jornada profissional e
encontram nela um estímulo a mais para continuarem a perseguir seus sonhos.
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palavra
da reitora
A Universidade de
Fortaleza não economiza esforços para
cumprir com afinco a
missão assumida perante a sociedade cearense,
comprometendo-se
em “contribuir para
a realização de ideais e
sonhos, formando profissionais de excelência,
mantendo o compromisso com o desenvolvimento socioambiental,
científico e cultural”.
Neste semestre, celebramos ótimos resultados obtidos pelos cursos
de Medicina, de Audiovisual e Novas Mídias e
de Comércio Exterior,
todos avaliados com
nota máxima (5) pelo
Ministério da Educação
(MEC). Outrossim,
estamos graduando a 1ª
turma do curso de Medicina, um sonho antigo
e agora concretizado
com pleno êxito.
Nesse cenário, o momento da colação de grau é para nós muito significativo,
pois representa uma renovação de ciclos, em que os alunos deixam a graduação
e lançam-se no mercado profissional, assumindo novas responsabilidades e encarando muitos desafios. É uma fase que envolve satisfação e reflexão, regadas à
segurança de que a Unifor foi e será um lugar especial que sempre fará parte das
suas histórias de vida, um lugar onde o ciclos se renovam na pós-graduação lato
e strito-sensu, nos cursos de educação continuada e nos programas de responsabilidade social.
O aluno Unifor não deve considerar-se “ex”, mas um sempre aluno Unifor.
Aqui poderá reencontrar mestres, amigos e um ambiente preparado para recebê-lo a qualquer momento, favorecendo o aperfeiçoamento continuado e a convivência saudável com a ciência, a tecnologia, a arte e a cultura.
Saint-Exupéry já dizia que “Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam
um pouco de si, levam um pouco de nós”. Esperamos que vocês deixem aqui
as suas marcas, e levem consigo as melhores recordações; que busquem o sucesso, a realização pessoal e profissional e, sobretudo, a responsabilidade em contribuir com um mundo melhor.
Fátima Veras
Reitora da Universidade de Fortaleza
| JULHO 2012

Graduação:
a conquista de
um primeiro
grande passo
Uma formatura é sinônimo de satisfação
e orgulho. Hoje mais de 1.500 novos graduados
compartilham com seus familiares e amigos
uma noite para ficar na memória.
Nesta noite de 6 de julho de 2012,
mais de 1.500 alunos colam grau em
cerimônia solene no campus da Universidade de Fortaleza. E com suas famílias e amigos celebram a conquista
importante da conclusão de um curso
de nível superior.
“O legado deixado pela academia
durante os vários anos de desenvolvimento profissional se materializa neste
dia da formatura. Poucas experiências
na vida geram marcas indeléveis como
a experiência de uma graduação universitária. A colação de grau sela o
pacto que temos com nossos alunos,
e a Universidade segue seus passos. A
gente fica orgulhoso de passear pelo
mundo através dos braços e mentes
dos concludentes, dos sempre-alunos
Unifor”, afirma o vice-reitor de graduação, prof. Henrique Sá.

Colocamos nesta edição especial
de Colação de Grau do jornal
Unifor Notícias depoimentos de
alunos dos cinco centros do conhecimento: administrativa, humanas,
jurídica, da saúde e tecnológica,
representando os 30 cursos de graduação ofertados pela Unifor. Os
depoimentos mostram a felicidade
dos formandos mesclada com o
orgulho de uma responsabilidade
cumprida. Afinal eles passaram
quatro, cinco e às vezes até mais
tempo cursando a graduação. Viveram diferentes histórias, fizeram
novos amigos, despertaram para
mundos ainda não explorados.
Estudaram, se esforçaram e agora
estão formados. Esse foi um primeiro grande passo e é hora de
comemorar.
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Um sonho
realizado
“É uma realização concluir o curso que
sempre quis fazer. Foram quatro anos, mas
passaram bem rápido. Agora quero trabalhar
e posteriormente fazer um MBA em Logística.
O curso é excelente, oferece cadeiras interessantes em todas as áreas e te abre o horizonte.
Conciliar Universidade e trabalho muda o pensamento e é importante. Minha dica é:
não desista nunca”.

“Para mim é uma conquista muito grande.
É também um momento de transição. A gente
fica um pouco aflita com a mudança. Pretendo
fazer uma especialização e mestrado na Unifor,
seguir carreira acadêmica. Acho que o curso é
maravilhoso, me encontrei aqui. Os professores
nos incentivam muito, a Universidade dá muitas oportunidades e faz a gente crescer”.

Bárbara Pompeu da Fonseca
formanda em Administração

Natália Bitar Cunha Olegário
formanda em Fisioterapia

“O sentimento é uma maravilha. Quando
defendi minha monografia, foi o momento mais
feliz. Mais feliz até de quando passei no exame
da OAB. Vi como um marco. A fase agora é de
desafio, de colocar em prática o conhecimento
que venho adquirindo nos últimos anos. Quero
emendar os estudos, agora com uma especialização. É importante a profissionalização constante. Pretendo incrementar a educação depois
com um mestrado e doutorado”.

“Estou feliz de terminar o curso. O nível das
aulas é bem alto, e por isso mesmo me sinto
bem preparado em trabalhar com computação.
Passei em cinco concursos recentemente
e acho também que devo isso ao curso da
Unifor. Pretendo assumir um dos concursos
e quero fazer mestrado em Informática Aplicada aqui. Já sou formado em Direito e em Administração, mas a Computação é minha paixão”.

“Estou realizado porque fiz o que eu queria
e tive meus objetivos alcançados. O curso de
Engenharia Elétrica é o que eu esperava.
A curto prazo, quero fazer uma especialização
e começar a trabalhar na área. No geral, gostei
muito do curso. A Engenharia é para quem
gosta. Durante o meu período na Unifor, tive
um ótimo relacionamento com os professores
e alguns viraram até amigos”.

Júlio César Alves de Almeida
formando do curso de Direito

Ravi Veloso Barreira
formando em Ciência da Computação

Gilson Correia Bezerra Júnior
formando em Engenharia Elétrica

Eles são só alegria e estão
cheios de planos para o futuro.
Aqui você confere depoimentos
de alguns formandos que
verbalizam os sentimentos
desse momento único com
direito a dicas e comentários
sobre seus cursos.

JULHO 2012 |
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“Estou um pouco ansiosa para ter o diploma
em mãos, mas me sinto feliz. Eu já trabalho
na área do Comércio Exterior e coloco em
prática os conhecimentos adquiridos ao longo
dos anos na Unifor. O curso é muito bom e foi
válido. Minha recomendação para os que vão
começar é estagiar logo nos primeiros semestres: trabalhando, você vai vendo na vida real
os assuntos que você estuda”.

“Este momento é de muita alegria, é a realização de um sonho. Fiz um curso que eu
sempre quis na Universidade que eu queria. É
uma gama de sentimentos. Agora vou trabalhar
como dentista no interior pelo Programa Saúde
da Família (PSF) e fazer uma especialização em
prótese dentária. O curso de Odontologia é de
extrema qualidade. Aconselho aos que estejam
iniciando aproveitar ao máximo as oportunidades na Universidade: a monitoria, os projetos
de pesquisas”.

“O sentimento é de conquista, de mais um
projeto realizado, concluído. Eu trabalho na
área de contabilidade desde 2001, e desde
2007 tenho um pequeno escritório de contabilidade com uma sócia já formada. Quero continuar com esse escritório e também estudar
para concurso e depois fazer um mestrado e
quem sabe lecionar. Gostei bastante do curso
e tive uma excelente interação com os professores”.

Cinthya Lima Assis
formanda em Comércio Exterior

Fábio Herlen Saldanha Albuquerque
formando em Odontologia

Larisse Benevides Mesquita Araújo
formanda em Ciências Contábeis

“O que é que você acha de ser analfabeto
e ter uma filha se formando? (voz embarga)
É a coisa mais fantástica, é a coisa mais linda
da terra. Criei meus cinco filhos sozinha e com
muito sacrifício. Aline é a mais nova e quando
o pai dela foi embora, ela só tinha 3 anos de
idade. Aline sempre foi uma boa filha. É a caçula e foi a que se interessou mais em estudar.
Estou muito orgulhosa dela. Quando a gente
tem fé em Deus nada é impossível”.

“Estou completamente feliz, realizei um sonho. Fui perseverante em chegar aqui. Quando
estava no 3º ano do ensino médio, escutei uma
palestra sobre a profissão de Terapia Ocupacional e disse: ‘é isso o que eu quero para
a minha vida’. O curso é ótimo, aliás, o melhor
da Unifor. Sei que vou ser realizada nessa profissão, que é a única que engloba todas
as esferas do ser humano. Vou fazer uma
especialização e conciliar com o trabalho”.

“Este momento é muito importante. É a realização de um sonho para mim e acho que para
todos que vão seguir a minha carreira. Meu
plano é trabalhar como médica generalista no
Programa Saúde da Família (PSF) e pretendo
fazer prova de residência na área de pediatria.
O curso de Medicina entrou no mercado e é
um dos melhores, nos hospitais se fala muito
isso. Recebemos muita assistência dos docentes e profissionais do curso, e contamos com
uma rica estrutura”.

Maria José Oliveira de Azevedo
mãe de Aline

Aline Azevedo Lima
formanda em Terapia Ocupacional

Natália Feitosa Pinheiro
formanda em Medicina
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“O sentimento é de ansiedade porque o
mercado está se formando agora. Quero fazer
mestrado em Cinema, talvez em Portugal,
e trabalhar na área de vídeos publicitários,
com curtas-metragens. Me considero um
desbravador porque sou aluno das primeiras
turmas. Iniciamos essa jornada juntos com
a Unifor. Agora vejo um curso mais maduro
do que quando eu entrei. Fiz um bom contato
com os professores, todos se conhecem”.

“Eu me sinto muito feliz. É uma universidade
particular e por isso envolveu sacrifícios. Estou
realizada porque fiz o que gosto, que é Enfermagem. A profissão tem um valor imensurável
em trabalhar ajudando o próximo, promovendo
qualidade de vida, melhoria na saúde. Vou
agora em busca de emprego e estou pensando
em fazer especialização em pediatria e neonatologia”.

Racquel Cristina Leite Chaves
formanda em Psicologia

Pedro Mauro de M. Sousa Firmiano
formando em Audiovisual e Novas Mídias

Wandra Camila Penaforte da Silva
formanda em Enfermagem

“Sinto-me totalmente realizada, com uma
etapa cumprida. Com a formatura, a vida profissional vai começar para valer, e ela estará
cheia de grandes desafios. Quero atuar e fazer
um MBA na área de Comunicação Empresarial
e Marketing. Já estou me inscrevendo no curso. Meu curso não é só agência de Publicidade
é bem mais amplo. Que os novos alunos não
se limitem a uma só área, experimentem um
pouco de tudo porque existem várias opções”.

“Primeiro é um sentimento de vitória. Foram
cinco anos e meio na Unifor. Foi muita luta para
conseguir chegar até aqui. Fico satisfeito de ter
conseguido superar os desafios. A Universidade me deu toda a estrutura, não só de conhecimento, de experiência de vida mesmo. O curso
não é barato, mas faz jus pela estrutura e pelo
suporte. Quero trabalhar e tenho planos de
fazer posteriormente uma especialização fora
do estado”.

“O sentimento é de alívio, mas também de
saudosismo. Estar numa universidade é uma
experiência nova, a gente faz muitas amizades.
Pretendo continuar na área de TV. O curso de
Jornalismo é nota 10: oferece muitas possibilidades, abre muitas portas e os laboratórios são
ótimos. No estado, é o melhor curso na área,
não tem nem comparação. Quero fazer uma
especialização, talvez uma nova graduação.
Voltar à Unifor está nos meus planos”.

Larissa Pontes Sampaio
formanda em Publicidade e Propaganda

Daniel Barbosa Oliveira
formando em Engenharia Mecânica

Marina Alves Bezerra
formanda em Jornalismo

Leandro Lima

“É um momento único e emocionante. Conseguir terminar Psicologia é a realização de um
sonho. Assim como me sinto protagonista da
minha vida, quero ajudar as pessoas a serem
protagonistas de suas vidas, sabendo, claro,
que isso é um processo que cabe a cada um.
O curso abre possibilidades em diferentes
campos de atuação. Para quem gosta de
trabalhar com gente, tudo é muito saboroso.
Hoje atuo com a Psicologia Organizacional, um
campo em que nunca imaginei atuar”.

JULHO 2012 |
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Unifor forma 1ª turma de Medicina
Os 47 novos médicos
comemoram a formatura
com um motivo a mais:
são a primeira turma
a colar grau.
Eles passaram 6 anos se dedicando em tempo integral ao seu curso. E comemoram a graduação com
um toque especial: fazem parte da primeira turma
do curso de Medicina a colar grau na Universidade
de Fortaleza.
“Do ponto de vista da instituição, a formatura
da primeira turma representa a finalização da implantação do curso com muito sucesso. Do ponto
de vista do aluno é importante ressaltar que a graduação não é terminal. Em qualquer profissão, e na
Medicina não é diferente, o conhecimento é vasto e
se renova a uma velocidade muito grande. Quando
nos formamos, mais do que dominar o conhecimento, devemos dominar a competência de ser um
aprendiz eficiente. E temos a certeza de que formamos aqui profissionais capazes e autônomos do seu
processo de aprendizagem para o resto da vida”, avalia o diretor do Centro de Ciências da Saúde, prof.
Flávio Ibiapina.
Os 47 formandos são considerados médicos
generalistas e vão agora em busca de uma especialização, a chamada residência médica. Na graduação, foram 4 anos dedicados a disciplinas teóricas
| JULHO 2012

e práticas e 2 anos de internato, o que equivale ao
estágio supervisionado do curso. Nesta última etapa,
os alunos trabalharam mais de 40 horas semanais em
atividades práticas de serviço da saúde. Os estágios
ocorrem através de convênios com a rede de saúde
pública do estado, como o Hospital Infantil Albert
Sabin, do município, como o Hospital Gonzaguinha
de Messejana, em algumas instituições de saúde,
como o Lar Torres de Melo, e em três secretarias de
saúde do interior: Camocim, Aratuba e Carnaubal.
“É no internato que o aluno está tendo a prática
real da profissão. Há um rodízio. Os alunos passam
em média 1 mês em cada lugar. O aluno vivencia
todas as especialidades e na hora de escolher a sua
fica muito mais fácil. Ele pode ainda optar por fazer 1
mês de estágio eletivo no local onde ele quiser”, explica a coordenadora do curso de Medicina,
Olívia Bessa.
A aluna Renata Barbosa Menezes, por exemplo,
optou por fazer o estágio eletivo em um hospital
nos Estados Unidos. “Meu interesse era na área de
neurologia. Viajei com uma professora que tinha
contato com pesquisadores do Spaulding Rehabilitation Hospital em Massachusetts, conveniado com
a Universidade de Harvard. Fiquei acompanhando
os trabalhos do setor de pesquisa de neurociência do
hospital. Pude também assistir a palestras de médicos
renomados em outros hospitais. A experiência foi
ótima”, conta.
A coordenadora do centro de estudos do Hospital

Geral Waldemar de Alcântara, doutora Virgínia
Angélica Lopes Silveira, avalia que os internos da
Universidade contribuem com o trabalho desenvolvido naquela unidade de saúde. “Aqui os internos
participam dos setores de pediatria, cirurgia e clínica
médica. Eu acho que a parceria é super benéfica.
Os alunos são interessados e perguntam muito. Isso
estimula a pesquisa e a discussão dos casos clínicos
no hospital”.
O curso de Medicina iniciou suas aulas em 2006
e conta com 147 professores, sendo mais de 70%
deles mestres e doutores. A professora Olívia Bessa
observa que um dos destaques do curso é o fato de
se usar a metodologia da aprendizagem baseada em
problemas (Problem Based Learning - PBL).
“Essa metodologia existe há mais de 40 anos no
mundo. No Brasil, ela tem pouco mais de 10 anos.
Das 183 faculdades de Medicina no país, no máximo 30 a aplicam. Temos trabalhado o curso para o
atendimento a toda a população de Fortaleza, mas
especialmente a da Regional VI. Durante a formação
dos alunos, trabalhamos a atitude, a relação médico
paciente, a afetividade, a responsabilidade. A profissão lida com o sofrimento do outro e é preciso
habilidade de comunicação, afeto e compromisso. A
profissão também exige saber trabalhar em equipe, e
manter relação com profissionais de outras áreas. Se
eles vivenciaram tudo isso aqui, esperamos a aplicação em suas atuações enquanto médicos”, acrescenta
a coordenadora.
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Em busca da qualificação
profissional: sempre
Uma pós-graduação, lato ou stricto sensu, oferece o aperfeiçoamento
de competências e a busca por novos saberes.

O mundo corporativo exige que os profissionais
estejam sempre atualizados e aperfeiçoando suas
competências continuamente. Cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado) são tidos como boa opção para
quem não quer parar de crescer profissionalmente.
“A pós-graduação de uma forma geral fortalece
e aprofunda o conhecimento em uma área de trabalho. A lato sensu é o aprimoramento profissional voltado para o mercado de trabalho. E a pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado) traz amadurecimento e qualificação profissional para a academia,
dá capacidade e legitimidade para transmitir o conhecimento. Nas duas formas de educação continuada o profissional, com o conhecimento, muda para
melhor o seu ambiente de trabalho e a vida de outras
pessoas. Busque a continuidade dos estudos sempre.
Ela é necessária para a consolidação da carreira
em todas as áreas do saber”, convida a vice-reitora de
pós-graduação e pesquisa, professora Lilia Sales.

Clara Rodrigues Nogueira aluna do
MBA em Direito e Processo Tributários
e formanda em Direito

LATO SENSU

As pós-graduações lato sensu compreendem
programas de especialização e incluem os cursos de
MBA. A expressão em latim significa “em sentido
amplo”, e por isso os candidatos a esse curso podem
vir de diversas áreas. Um curso lato sensu também
é uma oportunidade para pessoas que querem se
aprofundar em uma área próxima à da sua formação. É o caso de Victor Falcão Bezerra, formado em
Administração, que está fazendo MBA em Gestão
Empresarial na Unifor.
“O MBA veio com a necessidade de dar esse
passo a mais de qualificação profissional. E o motivo
da minha escolha em fazer o curso aqui foi por já
conhecer a excelência de ensino da Unifor. Estou
trabalhando e vendo na prática muitos dos assuntos
discutidos no curso porque acho que um MBA é
também a exposição e o compartilhamento de experiências”.
Para a supervisora de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Unifor, Karla Carneiro Romero
Correia, a pós-graduação lato sensu, além de oferecer uma especialização em determinada área do conhecimento, permite uma conexão com as práticas
do mercado de trabalho. “A especialização representa o aprofundamento, a extensão dos conhecimentos
adquiridos na graduação. No momento do processo
seletivo, priorizamos candidatos especialistas em determinadas áreas de atuação, privilegiando a amplitude, diversificação e profundidade de seus conhecimentos teóricos e experiências práticas”, afirma.
A aluna Clara Rodrigues Nogueira é um bom
exemplo do que foi comentado por Karla. Ela iniciou
um MBA em Direito e Processo Tributários antes
mesmo de se formar em Direito, o que acontece
agora. “Processo Tributários é uma área pela qual me
interesso muito. Estou fazendo a segunda disciplina
do MBA e estou gostando bastante. A pós-graduação é muito importante e faz toda a diferença. É lá,
por exemplo, que vamos ter a chance de aprofundar
uma matéria que vimos na graduação”.

STRICTO SENSU

A expressão em latim stricto sensu quer dizer “em
sentido restrito”. As pós-graduações dessa categoria
englobam programas de mestrado e doutorado. São
cursos de maior profundidade e mais longos que os

“Cheguei a Fortaleza há nove anos vinda
de Cuiabá, Mato Grosso. Estava fazendo
minha graduação em Administração há
dois anos lá. Perguntei onde seria o melhor
lugar para dar continuidade ao meu curso
e me informaram que era na Unifor. Uma
vez aluna, consegui estágio na Perdigão
através da Divisão de Estágio e logo depois
fui contratada. Fiquei sabendo do mestrado em Administração de Empresas e me
inscrevi antes mesmo de terminar a graduação. Muitos professores do mestrado
estão atuando no mercado de trabalho, e
eles acabam levando você também para lá.
Depois fui fazer o doutorado. Já fiz todas
as disciplinas e agora estou na fase de escrever a tese. Com a bagagem acadêmica,
me sinto mais capacitada para coordenar e
atuar em diferentes projetos. Agora também
estou colando grau em Ciências Contábeis
com o intuito de lecionar na área. E vale
ressaltar que o curso de Contábeis, assim
como o de Direito, é excelente para quem
busca fazer concurso”.
Oderlene Vieira de Oliveira
doutoranda em Administração de Empresas
e formanda em Ciências Contábeis

de especialização. Geralmente o mestrando ou doutorando já tem formação na área afim do curso
e quer seguir a carreira acadêmica.
“Eu me formei em julho do ano passado e me
inscrevi para o mestrado em agosto daquele ano. Já
tinha interesse na área acadêmica e queria continuar
os estudos. O mestrado é bem o que eu queria,
e o que me atraiu foi a qualificação e o trabalho realizado pelo programa daqui. O nível da avaliação do
curso da Unifor pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é alto,
e isso conta muito também”, avalia Ricardo Pinheiro,
mestrando em Psicologia.
JULHO 2012 |
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