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COPA DE 2014:

Unifor é indicada como campo
de treinamento das seleções
Na lista da FIFA como um dos sete possíveis Campos Oficiais de Treinamento (COT)
das seleções da Copa do Mundo de 2014, a Unifor é a única instituição de ensino
superior do estado com um parque desportivo que cumpre as exigências da entidade
diretora do futebol mundial. Nesta edição, conheça essa infraestrutura de excelência.
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Update
Nesta edição, informações
sobre o Portal de Empregos
Unifor, Biblioteca e Fies.
Confira novidades da coluna

3

Pesquisa
Conheça melhor os projetos
de pesquisa desenvolvidos pela
Unifor e veja também os cursos
de especialização ofertados
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Agende-se
Novas exposições, uma delas
com fotos de Obama, presidente
dos EUA, teatro e recital com a
Orquestra de Viena
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#Update
unifor.br Com uma média de 600 mil visi-

tas/mês, o Portal Unifor reúne todas as informações necessárias para que o aluno Unifor – ex e
futuro também – siga em frente na jornada acadêmica. Acesso a publicações, oferta de cursos
de extensão, graduação e pós, estágio, Fies, notícias e muito mais. Fique de olho nas dicas que
o www.unifor.br oferece.

estágio Para quem quer entrar com

o pé direito no mercado de trabalho, em
www.unifor.br/estagio tem o passo a passo
para se cadastrar no Portal de Empregos
Unifor. Nele, ofertas de estágio, emprego e
trainee são divulgadas diariamente por meio
de convênios que a Universidade mantém
com mais de 700 empresas.

Editorial

Excelência campeã

Após o país celebrar a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014
e posteriormente nossa cidade festejar a
escolha de Fortaleza como uma das
subsedes, agora é a comunidade acadêmica da Unifor que tem motivos para se
orgulhar.
A Universidade de Fortaleza foi
indicada como possível Campo Oficial
de Treinamento para seleções que disputarão o Mundial na capital cearense, sendo a única instituição de ensino superior
na lista, haja vista que nenhuma outra
atende às exigências da FIFA. Reconhecimento à excelência das instalações do
Parque Desportivo Unifor, que possui

uma completa estrutura para dar suporte a
eventos de nível mundial, como o GP Internacional de Atletismo.
Caso a indicação obtenha êxito, será uma
possibilidade extraordinária de intercâmbio
entre comunidade acadêmica, atletas e profissionais de segmentos diversos de todo o
mundo, resultando em um momento de
grandes oportunidades para esta Instituição.
A vistoria do Comitê Organizador Local
já foi realizada. Agora é torcer pela vitória
da nossa Universidade – e consequentemente de todos que a integram – para começarmos a Copa de 2014 com o pé direito!
Airton Queiroz
Chanceler da Universidade de Fortaleza

Alunos em Destaque
Lançamento de livro

biblioteca

O www.unifor.br/biblioteca
disponibiliza os caminhos para quem quer
pesquisar em bases de dados, sejam de acesso
livre ou restrito. Só no Periódicos digitais A to
Z (EBSCO) são mais de 10 mil títulos de periódicos publicados. Há também dicas de bases
de dados de acordo com a área de interesse.

#fies

O que é, como se inscrever e perguntas frequentes sobre o Fies estão no nosso Portal. Quem estuda ou pretende ingressar na
Unifor pode, ainda, fazer uma simulação do
seu financiamento e se programar para os
próximos semestres em www.unifor.br/fies.

Mestre em Direito Constitucional pela Unifor,
Evanna Soares lança o
livro “Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho”, resultado de sua
dissertação de mestrado,
orientada pelo professor
Martônio Mont'Alverne
Barreto Lima, no dia
15 de abril, às 19h, no
auditório A4 da Unifor.
Vale a pena conferir.

Fotonoticia

#agende-se Acompanhe o cronograma
da Unifor para 2011 pelo Calendário Letivo,
disponível no menu lateral do Portal e no
Unifor Online. Neste fim de março, por exemplo, é época de NP para as turmas da EAD. E
em abril tem mais um feriado prolongado.

#arquivo

O Jornal do Campus também
está no Portal Unifor. Para reler as edições da
publicação (e da coluna #Update) ou pesquisar
algo, é só seguir o caminho no menu lateral:
Comunicação e Marketing > Jornal do
Campus. Boa leitura!
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Novas exposições O chanceler Airton Queiroz e a diretora de Comunicação e Marketing Valerya Abreu com representantes do Itaú Cultural na abertura
das exposições Brasiliana e Brassaï, na terça-feira, 1º de março.

Audiovisual

Alunos vencem
prêmio e farão curta
Os contemplados farão um curso de roteiro de documentário, onde
terão noções de produção audiovisual para iniciar os trabalhos de gravação
Audiovisual, Belas Artes, Direito, Fonoaudiologia, Jornalismo e Psicologia, alunos de
diferentes cursos da Unifor tiveram suas histórias selecionadas para a realização de curtas
metragens no I Prêmio de Realização de Documentários do Labomídia. Aberto a alunos de
todos os cursos de graduação, o prêmio selecionou os alunos que participarão de uma oficina
de roteiro promovida pelo curso de Audiovisual e Novas Mídias para elaboração dos seus
produtos. Os curtas premiados serão exibidos
na TV Unifor e em solenidade especial.
Segundo os professores que avaliaram os
projetos, a disputa foi de qualidade elevada.
“Foi trabalhoso, no entanto gratificante nos
depararmos com tantos projetos interessantes”, disse o professor Nílbio Thé, que compôs a equipe de avaliação ao lado dos professores Glauber Filho e Carlos Normando. Os
critérios utilizados na avaliação foram ineditismo, criatividade e originalidade na abordagem do tema; relevância social do tema
para a sociedade e o potencial que cada projeto tinha de contar boas e emocionantes histórias e revelar bons personagens.

Trabalhos
Selecionados
• Um Ônibus Chamado Paranjana,

de Fábio Gurgel, aluno do curso
de Belas Artes.
• Casa das Memórias, de Ana Carolina
Recamonde Capelo e Sara Parente de
Freitas, ambas do curso de Psicologia,
com orientação da professora
Tatiana Tostes.
• Com Esses Olhos que Hei de Doar,
de Raquel Scarano, aluna do curso
de Jornalismo.
• Nem só Hitler Mandava Crianças
para a Guerra, dos alunos André Luiz
Cavalcanti, do curso de Audiovisual &
Novas Mídias; Jáder Nogueira Santana, do Jornalismo; Anamelia Almeida
de Oliveira, da Fonoaudiologia; e Pedro José Macedo de Matos, do Direito.

Pesquisa

Pesquisas recebem menções
honrosas da ABMES
O Prêmio Top Educacional Professor
Mário Palmério 2010 irá conferir menções
honrosas a dois projetos desenvolvidos pela
Unifor: “Das Mulheres da Paz às Flores do
Bom Jardim” e “Estágio Supervisionado em
Atenção à Saúde do Idoso”, que têm à frente
Lília Maia de Morais Sales, coordenadora
do Programa de Pós-Graduação em Direito
Constitucional, e Siulmara Cristina Galera,
professora do curso de Medicina, respectivamente. O Prêmio Top Educacional é concedido anualmente pela Associação Brasileira
de Mantenedores de Ensino Superior
(ABMES) a instituições de ensino superior
que apresentam propostas inovadoras com
resultados comprovados em diversas áreas. A solenidade de entrega do Prêmio Top
Educacional Professor Mário Palmério 2010
ocorrerá no dia 31 de maio, em Brasília.
“Das Mulheres da Paz às Flores do Bom
Jardim” começou com o projeto “Mulheres
da Paz”, que se destinou, entre maio de 2009
e setembro de 2010, à capacitação em Direitos Humanos e Mediação de Conflitos de
300 mulheres moradoras do bairro do Gran-

de Bom Jardim, denominado pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) como “Território de
Paz”. A experiência resultou em um novo
projeto, o “Flores do Bom Jardim”, a fim de
promover novos cursos de capacitação
direcionados às mulheres participantes do
projeto Mulheres da Paz e outras residentes do Bom Jardim.
Já o “Estágio Supervisionado em Atenção à Saúde do Idoso” foi motivado pela
percepção de que há uma carência de instituições de longa permanência para esse
público com atendimento de excelência, o
que demanda profissionais capacitados de
forma adequada. Por isso, o estágio supervisionado para os alunos do curso de Medicina da Unifor utilizou como cenário principal de prática uma instituição de longa
permanência para idosos. Os resultados foram exitosos não apenas na questão técnica, mas na formação social e humanista dos
futuros médicos, que atuaram em equipes
interdisciplinares, além da melhoria das
condições de atendimento dos idosos.
18 | março | 2011
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Cursos de Especializacao
O Programa de Pós-Graduação Lato
Sensu da Unifor oferta cursos de especialização nas mais diversas áreas.
Confira agora a lista de cursos com
inscrições abertas. Mais informações
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

Capacitacao

Andrew Gordon trabalha para
a Pixar Studios desde 1997 e
participou da animação de filmes
como Toy Story 2 e 3, Vida de
Inseto, Monstros S/A, Procurando Nemo, Os Incríveis,
Ratatouille e Wall-E
Pela primeira vez, Fortaleza receberá um
curso de alto nível sobre técnicas de animação 3D ministrado por Andrew Gordon, diretor de animação do estúdio Pixar. A Unifor
promoverá o workshop, que terá dois dias
de duração, com 12 horas/aula, e é destinado a estudantes e profissionais da arte em
3D. O seminário acontece nos dias 25 e 26
de março e tem o apoio da Arte&Cia Cursos. As vagas são limitadas. Professores, funcionários e alunos da Unifor devem se inscrever diretamente na coordenação do cur-
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Curso de animação 3D
com Andrew Gordon

• Animação Gráfica e Game Design
• Arquitetura de Interiores
• Arte-Terapia
• Audiologia
• Auditoria Governamental
• Avaliação e Perícias de Engenharia
• Desenvolvimento Infantil –
Enfoque na Linguagem
• Design de Mídias Digitais
• Direito Ambiental
• Direito Ambiental
• Direito Militar
• Direito do Consumidor
• Direito e Processo
de Família de Sucessões
• Direito e Processo Tributários
• Direito e Processo do Trabalho
• Engenharia de Segurança do Trabalho

so de Ciência da Computação. Já o público
externo deve se inscrever por meio do link
disponível no site www.unifor.br. No conteúdo programático, serão abordados os princípios de animação, design de pose, peso,
dinâmica, locomoção, ação, gestos, expressões faciais, pose das mãos, planejamento
de cena e técnicas de polimento. Serão apresentadas também entrevistas especiais com
animadores falando sobre seus trabalhos.
A empresa de animação por computação gráfica Pixar Animation Studios se localiza em Emeryville, Califórnia (EUA). Vencedora de diversos Oscar, a Pixar é especializada em alta tecnologia de computação
gráfica e é a desenvolvedora do software de
renderização padrão da indústria, o RenderMan, usado para geração de imagens de realismo fotográfico de alta qualidade. Em
1986, a companhia foi comprada por Steve
Jobs (cofundador da Apple) por US$ 10 milhões e em 2006 a Disney comprou a Pixar
por US$ 7,4 bilhões. Jobs tornou-se, assim,
o maior acionista individual da Disney.

• Espaço Urbano,Violência
e Práticas de Segurança
• Gestão de Finanças e
Investimentos Imobiliários
• Gestão da Inovação Tecnológica
• Gestão de Negócios Imobiliários
• Gestão de Obras de Engenharia
• Gestão do Potencial Humano
nas Organizações
• Gestão Pública
• Linguagem
• Manipulação Magistral
• MBA Em Formação Empresarial
• MBA em Formação de Executivos
e Consultoria em Gestão de Pessoas
• MBA em Gestão Comercial
• MBA em Gestão Empresarial
• MBA em Produção e Logística
• Paisagismo
• Poder e Práticas Políticas
• Processo Penal
• Psicologia Jurídica

Copa do Mundo

Unifor recebe visita
de comitê da FIFA
Campeã na realização de grandes eventos, a Universidade de Fortaleza é a única
a ter as instalações do seu Parque Desportivo visitadas pelo Comitê Organizador Local (COL)
Há sete anos sediando o Grande Prêmio
Internacional de Atletismo e promovendo
diversos outros grandes eventos, a Unifor já
comprovou sua vocação para o esporte. A
competência para promover eventos e a
infraestrutura de ponta foram destaque na
visita de integrantes do Comitê Organizador
Local (COL) da Copa do Mundo FIFA 2014
ao Parque Desportivo Unifor, na manhã da
quarta-feira, dia 16. Com um espaço de excelência na região, a Unifor recebeu a equipe da FIFA como um dos sete potenciais
Campos Oficiais de Treinamento (COT) das
seleções na Copa do Mundo em Fortaleza,
sendo a única instituição de ensino superior na lista. “Essa escolha foi feita com base
nas exigências do Comitê, que pede que os
centros fiquem, no máximo, a 20 minutos
da rede hoteleira e a 60 minutos do aeroporto”, explica o secretário especial da Copa
2014, Ferruccio Feitosa.
“O contato com seleções que participam
de uma Copa do Mundo fortalece ainda
mais a possibilidade de intercâmbio com
pessoas de outras nacionalidades. Não podemos esquecer também o fortalecimento
com as políticas do estado que fomentam
grandes eventos”, explica o chefe da Divisão de Assuntos Desportivos da Unifor
(DAD), prof. Carlos Augusto Costa. “A Unifor
é a única instituição de ensino superior do
estado que tem um parque desportivo com
condições para concorrer, o que demonstra
a excelência de nossas instalações”, destaca.
Fortaleza foi a última das 12 cidades-sede
do Mundial de 2014 no Brasil a receber a
comitiva do COL/FIFA. O relatório da visita
oficializará os locais a serem utilizados pelas seleções antes dos jogos oficiais para treino. Enquanto a Copa não chega, o JC abre as
instalações do Parque Desportivo Unifor,
fala de eventos e de alguns projetos aqui
desenvolvidos.

Infraestrutura
de excelência

O incentivo da Unifor ao esporte é favorecido por uma completa infraestrutura. Fazem parte dessa estrutura o Estádio de Atle-

tismo Unifor, um dos poucos no Brasil certificados pela Federação Internacional de
Atletismo; o Ginásio Poliesportivo, um complexo de 5 mil m² com três quadras e três
arquibancadas para 850 pessoas, além de
sala multifuncional para a prática de artes
marciais, contando com salas de aula; quadras poliesportivas para a prática de vôlei,
basquete, futsal e handebol, dispondo de
piso flutuante, além de atender às especificações técnicas de iluminação e isolamento
térmico; piscina semiolímpica; complexo
de quadras de tênis; quadras de areia; campo society; além da sede da Divisão de Atividades Desportivas. A Academia Unifor
também é um referencial. As estruturas são
utilizadas pelo público em geral e alunos,
especialmente do curso de Educação Física,
que desenvolvem ali diversas disciplinas,
além de estágios supervisionados.

Grande Prêmio
Internacional de Atletismo

Uma das mais importantes competições
do atletismo internacional desde 2005 tem
como sede o Estádio de Atletismo Unifor,
que atende aos padrões da Federação Internacional. O GP abre o Brazilian Athletics
Tour, temporada de meetings internacio-

nais, importante circuito do atletismo latino-americano. Este ano, a competição
acontece no dia 11 de maio. Nas provas, atletas de alto desempenho do mundo todo, muitos recordistas mundiais, e um público motivado a acompanhar tudo de perto.

Projetos esportivos

O Centro Nacional de Treinamento de
Atletismo e a Escola de Esportes são exemplos de iniciativas que transformam dedicação em bons resultados. Mantidos pela
Universidade em parceria com entidades
esportivas como a Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt), esses projetos possibilitam a prática do esporte, divulgam as modalidades em escolas e bairros carentes da
cidade e estimulam a formação de atletas.
Na Escola de Esportes da Unifor, crianças
e jovens da comunidade do Dendê dão os
primeiros passos em diversas modalidades.
De acordo com a faixa etária, eles se enquadram em um dos estágios do projeto. De 7 a
9 anos, participam de atividades psicomotoras; de 10 a 12 anos, experimentam modalidades na iniciação desportiva; de 13 a 15
anos, já podem escolher uma ou duas modalidades ofertadas; e de 16 a 18 anos ingressam no aperfeiçoamento esportivo.
18 | março | 2011
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Agenda

Atrações culturais no campus
Neste mês, a Unifor reserva uma diversificada programação cultural. Confira
Fotografia

Performances

Brassaï

Projeto Arte
no Campus

O encanto
da noite parisiense como só
Brassaï foi capaz
de traduzir em
imagens continua em cartaz.
Se você não viu
ainda, não perca mais tempo.
Venha conhecer mais sobre
esse grande nome da fotografia que sonhava
com a vida em Paris desde jovem e que como
ninguém conseguiu traduzir em preto e branco
os bastidores da Cidade-Luz, a Paris secreta dos
anos 1930 que encantou o mundo.
SERVIÇO:
Até 1º/5, no Espaço Cultural Unifor Anexo,
de terça a sexta, das 10h às 20h, sábados e
domingos, das 10h às 18h – Informações:
3477 3239 – Agendamento de visitas
guiadas: 3477 3319 – Aberto ao público

Musica

Recital Orquestra
de Viena
Fundada em Viena no século XIX, a
Schrammelmusik é, como o tango ou o
fado, música popular e também música de
arte. Com sete CDs gravados e turnês por
25 países, o grupo Neue Wiener Concert
Schrammeln apresenta composições clássicas, contemporâneas e músicas relacionadas com esse gênero de outros países.
Destaque para a peça de Alberto Nepomuceno – Serenata. Um dos mais renomados
jornalistas de música na Áustria, Otto
Brusatti, vai moderar a programação.
SERVIÇO:
Dia 23/3, no Teatro Celina Queiroz,
às 19h, aberto ao público

Obama, o cara que
poucos conhecem
Em sintonia com a visita ao Brasil do presidente dos EUA, Barack Obama, a Unifor realiza a
mostra que reúne 20 pôsteres de fotos dos bastidores da vida do presidente na Casa Branca e
com a família. Mostra realizada em parceria com
a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
SERVIÇO:
Até 1º/5, no Centro de Convivência, de terça
a sexta, das 8h às 22h, sábados e domingos,
das 8h às 16h – Informações: 3477 3239
Aberto ao público

O projeto se realiza semanalmente nos diversos blocos do campus.
Na programação, música erudita e
popular, esquetes, leituras e dança
nos intervalos das aulas. Aproveite
as manifestações culturais desenvolvidas especialmente para alunos,
professores, coordenadores, gestores, colaboradores e o público que
compõe a Unifor.
SERVIÇO:
- 24/3 (quinta-feira) - Mirante,
esquete - 20h20, blocos D e M
- 31/3 (quinta-feira) - Camerata, repertório erudito/popular - 17h, bloco D
- 1º/4 (sexta-feira) - Coral, repertório
erudito/popular - 15h, bloco K

Pintura

Coleção
Brasiliana Itaú

Cenas do
Cotidiano

Não é todo dia que temos a oportunidade
de passear pela história, arte e literatura brasileiras. A exposição Brasiliana faz esse convite. Mapas, aquarelas, pinturas e objetos de
arte em geral traçam caminhos pelos quais o
visitante pode percorrer mais de 500 anos
de cultura.

Alunos do curso
de Desenho e Pintura realizado pela ViceReitoria de Extensão
apresentam esta mostra com 47 obras em carvão e pastel, resultado da experimentação técnica adquirida com o curso. Destaque para as
noções de composição, elaboração de retratos
a partir de técnicas como grafite, carvão, pastel
seco e óleo, com base na percepção da anatomia, no volume do corpo e no processo de
desconstrução com um propósito de desenvolver a particularidade de cada artista.

SERVIÇO:
Até 1º/5, no Espaço
Cultural Unifor, de
terça a sexta, das
10h às 20h, sábados
e domingos, das
10h às 18h – Informações: 3477 3239
Agendamento
de visitas guiadas:
3477 3319
Aberto ao público

SERVIÇO:
Até 1º/5, no hall da Biblioteca, de terça a
sexta, das 8h às 22h, sábados e domingos,
das 8h às 16h – Informações: 3477 3239
Aberto ao público

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 Paula Acácio, Raquel Holanda / Emanuela França e Virna Macedo (coluna
#Update) Revisão Thiago Braga Edição de Arte e Concepção Gráfica 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

Jornal do Campus

