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Projetos que ganham
vida na Unifor
Na noite de 5 de janeiro, a Universidade de Fortaleza oferece os melhores profissionais
para o mercado de trabalho. A carreira começando, as oportunidades aparecendo,
a promessa de um ano novo surpreendente. Sucesso e muita alegria aos
formandos. Assim a Universidade espera reencontrá-los em 2011.
A colação de grau é só o começo
de uma nova etapa.
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PÓS-GRADUAÇÃO

FÉRIAS

INTERATIVIDADE

O investimento em educação
representa aumento do domínio
especializado e ganhos constantes
na formação profissional. Confira

A Colônia de Férias Unifor
está com inscrições abertas.
Saiba como fazer para
participar das atividades

Os meios para se manter
conectado à Unifor. Pelo portal
ou twitter, continue ligado
às notícias da Universidade
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ATUAÇÃO

Premiados e reconhecidos
Realizada pelo
segundo ano, a
solenidade Destaques Unifor reconhece os trabalhos
de professores e
alunos que tiveram
sucesso em suas
áreas de atuação
durante o ano

Luís Galdino da Costa Filho, estudante
de Farmácia, apresentou trabalho com
o professor Hermes Fernandes de Souza
1º Lugar na categorial apresentação
oral com o trabalho “A monitoria como
estratégia de ensino-aprendizagem na
disciplina de Química Analítica” no
X Encontro de Iniciação à Docência

A Unifor fez uma grande homenagem a alunos
e professores que foram premiados nacionalmente
e até mesmo internacionalmente por seus trabalhos acadêmicos na solenidade Destaques Unifor
2010. No evento, realizado no Teatro Celina
Queiroz, no dia 8 de dezembro, foram entregues
diplomas aos homenageados.
Na edição anterior do evento, cerca de 80 pessoas – entre alunos e professores – foram reconhecidos por prêmios conquistados no decorrer
do ano. Em 2010, a lista de homenageados tem

mais de 130 nomes: são 80 alunos e 52 professores, responsáveis por 66 trabalhos acadêmicos.
Dentre os destaques, o Prêmio Acert de Criação
Publicitária em Rádio, o Concurso de Monografia
do Ministério da Justiça, o Prêmio Santander Universidades, o Prêmio da Construção, o Prêmio Universitário de Java, o Prêmio Melhores Práticas de
Estágio, o Prêmio Gandhi de Comunicação, a
Expocom e várias outras premiações. No portal
Unifor, é possível conferir toda a cobertura das
premiações.

Tawanni Luzia Lossio de Souza, estudante de
Administração, apresentou trabalho com Michelle
do Carmo Sobreira e Maria Valdiva de Oliveira
e a professora Danielle Batista Coimbra

Edson David de Oliveira Schmidt Júnior,
estudante de Engenharia Civil, apresentou
trabalho com o professor Francisco
Erivando Abraão Maia

1º Lugar na categoria apresentação oral com o trabalho “Metodologia de conscientização ambiental no
ensino fundamental: estudo de caso em escola pública
do Pirambu”, do XVI Encontro de Iniciação Científica

1º Lugar na categoria apresentação oral com
o trabalho: “Inovações metodológicas: adequação do ensino de Cálculo II ao contexto
atual”, do X Encontro de Iniciação à Docência

Professora Lilia Maia de Morais Sales, coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional
da Unifor. Programa Globo Universidade - TV Globo

Viviane Maria Sobral Freitas, estudante de Jornalismo,
submeteu trabalho com os professores Alejandro Vivanco
Sepúlveda, Antônio Simão e Jocélio Leal de Oliveira

Escolhida para participar do tema central do programa exibido em
20/11 com o estudo de pós-doutorado em “Mediação de Conflitos”
na Universidade de Columbia, em Nova York, Estados Unidos.

1º Lugar na categoria jornal laboratório impresso
(conjunto/série) com o Jornal Sobpressão
da Expocom/Intercom 2010
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MESTRADO OU ESPECIALIZAÇÃO

A hora da Pós
Depois dessa longa jornada
acadêmica, veja como
continuar estudando pode
trazer ainda mais benefícios
Para muitos alunos da graduação, a
colação de grau é o fim da jornada acadêmica. Para tantos outros, é apenas o início
de suas pesquisas e estudos. Na Universidade de Fortaleza, o aluno graduado pode
ampliar seus estudos com os cursos de pósgraduação, opção cada vez mais valorizada
pelo mercado de trabalho. A Unifor oferece
mais de 80 cursos de pós-graduação, nas
mais diversas áreas do conhecimento. São
cursos de pós-graduação nos âmbitos lato e
stricto sensu.
aprofundar em um campo do conhecimento científico.

LATO OU STRICTO SENSU?
QUAL É A DIFERENÇA?
Os cursos lato sensu são os cursos de
especialização e os MBAs. Eles têm carga
horária reduzida em relação aos cursos stricto
sensu, e ao final do curso o aluno recebe
um certificado. Nos cursos de especialização, os temas abordados são mais amplos,
daí o nome lato, do latim amplo.
Já os cursos stricto sensu são os mestrados e os doutorados. O aluno estuda um
determinado tema mais profundamente durante o decorrer do curso e ao concluí-lo
recebe um diploma. Os mestrandos desenvolvem uma dissertação sobre um tema específico, enquanto no doutorado desenvolvem uma tese sobre um recorte ainda mais
específico.

COMO ESCOLHER A MELHOR
OPÇÃO PARA MINHA CARREIRA?
A Unifor oferece aos seus alunos cursos
em cinco áreas diferentes do conhecimento: Ciências Administrativas, Humanas, Jurídicas, Saúde e Tecnológicas.
Escolher a melhor opção é colocar em
prática um plano de carreira determinado
de acordo com seus objetivos. Os cursos de
especialização possibilitam ao profissional se
aprofundar em uma área mais voltada ao
mercado; são cursos que alavancam a carreira profissional no mercado de trabalho. Já
os mestrados e doutorados são cursos mais
acadêmicos, voltados mais para a pesquisa
de temas, e possibilitam ao profissional se

É POSSÍVEL FAZER UM
MESTRADO ANTES MESMO
DE UMA ESPECIALIZAÇÃO?
É possível sim. Os mestrados estão abertos para toda a comunidade acadêmica. Cada
curso tem os seus critérios para a admissão
do candidato. Alguns exigem prova de
certificação, como o mestrado em Administração de Empresas, e análise de projeto, que
é uma prévia do que se pretende estudar
durante o curso. O mais importante na hora

de definir seu tema para o projeto é a relevância científica; se um tema já foi exaustivamente estudado, geralmente não há razão para que seja objeto de estudo novamente. Escolha e estude bem o tema e o
enfoque para ter como maior diferencial seu
objeto de pesquisa.
Depois de traçado o perfil dos cursos, é
a hora da verdade. O mercado é dinâmico
demais para quem não pensa em continuar
estudando. Conheça mais sobre os cursos
de pós-graduação da Universidade de Fortaleza no site www.unifor.br e dê continuidade a uma carreira de sucesso.

Mestrados e Doutorados
O programa de pós-graduação stricto sensu da Unifor conta com recomendação
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para
todos os cursos. Com um quadro de professores qualificados – formado 100%
por doutores e pós-doutores – os mestrados seguem o seguinte calendário:
• MESTRADO E DOUTORADO EM

• MESTRADO EM INFORMÁTICA APLICADA

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Inscrições entre outubro e novembro,
com início das aulas em fevereiro.
Fone: 3477 3229 - E-mail: cma@unifor.br
Os candidatos que desejam concorrer à
seleção desse mestrado devem, antes, se
inscrever no Teste ANPAD, o exame de
proficiência utilizado pelas mais importantes
instituições de ensino superior do Brasil.

Inscrições em outubro de cada ano,
com início das aulas no primeiro
semestre do ano seguinte.
Fone: 3477 3268 - E-mail: mia@unifor.br

• MESTRADO E DOUTORADO
EM DIREITO CONSTITUCIONAL
Inscrições entre maio e junho, com início
das aulas no segundo semestre.
Fone: 3477 3266 - E-mail: ppgd@unifor.br
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• MESTRADO E DOUTORADO

EM PSICOLOGIA
Inscrições entre março e maio de cada ano,
com início das aulas no 2º semestre.
Fone: 3477 3219 - E-mail: cmps@unifor.br
• MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA
Inscrições em outubro, com início das aulas
no primeiro semestre do ano seguinte.
Fone: 3477 3280 - E-mail: msc@unifor.br

TRABALHO

Especializações
Confira os cursos de especialização
ofertados pela Divisão de Pós-Graduação
da Unifor que estão com inscrições abertas.
Informações podem ser obtidas pelos fones
3477 3174 e 3477 3178, na coordenação
de Pós-Graduação, bloco B,
ou no site www.unifor.br.
• ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

E LIDERANÇA DE GRUPOS
• ANIMAÇÃO GRÁFICA E GAME DESIGN
• ARTE-TERAPIA
• AUDIOLOGIA
• AVALIAÇÃO E PERÍCIAS DE ENGENHARIA
• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –

ENFOQUE NA LINGUAGEM
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO AMBIENTAL
• DIREITO DO CONSUMIDOR
• DIREITO MILITAR
• DIREITO E PROCESSO
DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
• DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIOS
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• ENGENHARIA DE SEGURANÇA

DO TRABALHO
• ESPAÇO URBANO, VIOLÊNCIA

E PRÁTICAS DE SEGURANÇA
• FISIOTERAPIA NA UTI
• GESTÃO DE FINANÇAS E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
• GESTÃO DO POTENCIAL
HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO PÚBLICA
• GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE NEGÓCIOS NO VAREJO
• GESTÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
• LINGUAGEM
• MANIPULAÇÃO MAGISTRAL
• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• MBA EM FORMAÇÃO EXECUTIVA E
CONSULTORES EM GESTÃO DE PESSOAS
• MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
• MBA EM GESTÃO COMERCIAL
• MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL
• MBA EM PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• PROCESSO PENAL
• PSICOLOGIA JURÍDICA

Universidade abre as
portas para o mercado
População com nível superior teve aumento salarial
de 36,5% em 9 anos de acordo com o IBGE
Quem acredita no curso superior para a inserção no mercado
ou para aumento salarial pode estar no caminho certo. De acordo
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil
apresentou um aumento salarial de
36,5% da população que possui
nível superior, no período de 2003
a 2009. De acordo com os dados
do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), o Brasil possui
2.252 instituições de ensino superior. Já o estado do Ceará possui 52 instituições de ensino superior, que oferecem 445 cursos.
Vale ressaltar que entre 2007 e
2008 o país teve um aumento de
21,91% no número de vagas
ofertadas, com 51.145 ofertas.
Quanto ao número de matrículas, houve um
aumento de 12,86% em relação a 2007,
totalizando 136.720 alunos no estado.
Para a coordenadora da Divisão de Estágio da Unifor, Fátima Távora, hoje as pessoas têm ciência da importância de se qualificar. “Estar antenado ao mercado exige uma
competência técnica, mas também habilidades comportamentais. E as pessoas precisam estar preparadas para isso”, enfatiza. Segundo ela, apesar de o mercado estar aquecido com o grande número de eventos e
demandas, é sempre bom buscar cursos de
graduação, extensão ou pós-graduação com
o intuito de se preparar para o cenário atual.
É o caso da aluna Marta Alencar, estudante do 5º semestre de Administração, que
faz estágio em sua área. Para ela, cursar a
graduação é um diferencial entre outras pessoas e uma forma de inserção no mercado.
“Em pouco tempo, já estou em contato com
o mercado, colocando em prática as coisas
que aprendi em sala de aula, além de aprender sobre postura e comportamento adequado no trabalho”, afirma.
Cursar uma pós-graduação pode ser outro caminho para conseguir a desejada pro-
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moção. Para o vice-reitor de pesquisa e pósgraduação da Unifor, Roberto Ney Ciarlini, o
aluno recém-formado pode ter a necessidade de buscar novos conhecimentos ou requalificação profissional, tanto pelo desejo
de desenvolver outras atividades como pela
própria tendência do mercado. “A Unifor é
referência no estado em pós-graduação, não
apenas pela qualidade do seu corpo docente, mas também pela proposta curricular dos
cursos”, diz. Segundo ele, o aluno faz sua
escolha a partir de suas necessidades. Optar
por uma pós-graduação stricto sensu, por
exemplo, pode levar o profissional para a
docência. Já o lato sensu fornece ao estudante, em menor tempo, uma formação direcionada para a área de atuação desejada.
No que tange à produção de pesquisa
científica de qualidade, a Unifor também
mostra o seu diferencial na região. A Universidade foi premiada como a melhor instituição particular do Nordeste quando o assunto é ciência, vencendo o Prêmio Melhores
Universidades Guia do Estudante e Banco
Real 2007 na categoria Pesquisa Científica.
A premiação identifica e valoriza a excelência do ensino superior no país.
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COLAÇÃO DE GRAU

Momento de grande realização
para formandos e familiares
Na noite de hoje, 5 de janeiro, a
Unifor tem a honra de celebrar
com seus formandos uma
grande conquista: a colação
de grau, que representa a
conclusão de mais uma etapa
importante da vida e o fim de
uma longa jornada de estudo.
Sucesso aos formandos

Questionar alguém sobre o verdadeiro sentido do termo felicidade extrapola qualquer
esforço de resposta. Em cada um de nós, há
muitas maneiras para defini-la e metas diferentes para concretizá-la. Mas certamente a
conclusão do curso de graduação é motivo
inquestionável de felicidade para os estudantes da Unifor que colam grau neste início
de ano. Alegria estendida, é claro, a familia-

res, professores e todos aqueles que fazem a
Universidade de Fortaleza.
Nesta colação, mais de 1.500 concludentes participam da cerimônia, cuja programação inclui apresentações da Camerata
e do Coral da Universidade para recepcionar
os formandos e os convidados. A solenidade
contempla o momento do juramento e os
discursos dos representantes do corpo de
docentes e dos graduandos. Após a outorga
de grau, haverá a entrega dos Certificados
de Desempenho Acadêmico para os melhores de cada curso e a entrega da Bolsa de
Pós-Graduação Yolanda Queiroz para os cinco alunos com as melhores médias de cada
Centro de Ciências da Universidade.

Atenção
• A assinatura do concludente na Ata

da Colação de Grau é indispensável para
comprovar a sua presença e para o necessário
encaminhamento do registro do seu diploma.
• A Declaração de Conclusão e o Diploma
poderão ser requeridos na Divisão de Assuntos
Estudantis – DAE.
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WEB

O que é

Conectado
à Unifor

bom
pode
melhor
ficar

Parabéns, você agora é um profissional graduado! E um profissional
graduado por uma universidade de valor reconhecido no mercado – pode
apostar, isso vai contar pontos para você. Agora, some a esse respaldo que você
tem no diploma aquilo que você aprendeu ao longo do curso e, principalmente,
sua vontade de continuar se aperfeiçoando. Quanto mais direcionada for sua
carreira e maior for seu conhecimento, maiores serão suas chances de sucesso
profissional. É aí que você vê que a sua história com a Unifor ainda tem muito
mais a render, seja nos cursos de extensão, pós-graduação ou mesmo outra
graduação (neste caso, você já pode entrar como graduado). Por isso, estude,
qualifique-se, atualize-se. Desenvolva seus talentos. Seja qual for sua área,
procure ser bom no que faz. O mercado vai saber gratificar você.

É chegada a hora de pegar o canudo e
levantar, com orgulho, a representação máxima de anos de dedicação. Mas quem disse
que os laços com a Universidade agora se
desfazem? Pelo contrário. Por meio do portal (www.unifor.br) e do twitter (www.twitter.com/UniforComunica) você se mantém conectado à Universidade. Notícias sobre eventos científicos, palestras, programação cultural e esportiva e outras informações estão disponíveis para você. No site,
estão os atalhos para os cursos de pós-graduação. Essas são apenas algumas dicas de
navegação. Há muito mais. Um mundo de
conhecimento e cultura com um clique. E
por meio do perfil oficial da Instituição no
twitter - @UniforComunica - é mais rápido
o acesso a essas informações. Siga-nos!

ENTRETENIMENTO

Colônia
de Férias

EXPEDIENTE

No recesso de final de ano, a Colônia
de Férias Unifor é uma opção de lazer
aberta à comunidade acadêmica e ao
público em geral. Em sua 24ª edição, será
realizada de 10 a 21 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h, no
campus da Universidade. Na programação, são realizadas atividades esportivas,
recreativas e culturais, de acordo com a
faixa etária, entre 4 e 12 anos. As inscrições vão até o dia 7 de janeiro, das 7h30
às 12h e das 13h às 22h, na Divisão de
Assuntos Desportivos (DAD).

Jornal do Campus - Informativo da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz Chanceler Airton Queiroz Reitora Fátima Veras Vice-Reitor
de Ensino de Graduação Henrique Sá Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Roberto Ciarlini Vice-Reitor de Extensão Randal Pompeu Diretora de
Comunicação e Marketing Valerya Abreu Edição Brígia Amaro (01623JPCE) Repórteres Emanuela França, Paula Acácio e Virna Macedo Revisão Thiago Braga
Concepção Gráfica e Design Editorial GMS Studio/Glaymerson Moises Fotos André Lima e Camila Campos Impressão Gráfica Unifor Correspondência
Diretoria de Comunicação e Marketing - Av. Washington Soares, 1321 - Fone: (85) 3477 3111 - Edson Queiroz - Fortaleza-CE - CEP: 60.811-905 - imprensa@unifor.br

6

5 | janeiro | 2010

