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Promoção da saúde
bucal na comunidade
A melhoria da qualidade de vida se justifica no desenvolvimento
de pesquisas que inserem os alunos de graduação e de pós na comunidade. É o que se observa em diversos projetos desenvolvidos pela
Unifor. Com forte vocação para a pesquisa, a Universidade mantém
hoje cinco grandes núcleos. E é nesses espaços que grandes ações são
idealizadas e vão a campo. Nesta edição, saiba mais sobre o projeto
cujas atividades de investigação geram promoção da saúde e produção
de conhecimento sobre o nível de saúde da comunidade do Dendê.

As pesquisadoras Mychele e Cleuba
realizam exame bucal em Marcelo
Florêncio, em atendimento
realizado na sua casa, no Dendê
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Update
Nesta edição, descubra como
agendar atendimento do Fies
pelo Unifor Online e dicas
do que não fazer no Twitter
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Pós-graduação
Os Programas de
Pós-Graduação em Direito
e Psicologia da Unifor
estão com inscrições abertas
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Programe-se
Entra em cartaz no Teatro
Celina Queiroz o espetáculo
infantil Rapunzel, produção
do grupo Abre Alas. Confira
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#Update
uniforonline Quem está com

o processo do Fies em andamento agora
deve agendar atendimento pelo Unifor Online
(www.unifor.br/oul) para a entrega da documentação necessária. É só seguir no menu
o caminho Serviços > Agendamento Fies.
Mais informações na Divisão de Assuntos
Estudantis (DAE) ou em www.unifor.br/fies.

jornalismo No dia 7 de abril, foi a vez

dos jornalistas virarem manchete. No Twitter,
a tag #diadojornalista ficou entre os 10 termos
mais falados no Brasil, os famosos trending
topics. A Unifor também fez a sua homenagem
aos profissionais e estudantes que têm compromisso com a ética e a verdade. Parabéns!

Editorial

Unifor na comunidade

Nesta edição, falamos de um dos pilares da Universidade que muito nos orgulha: a pesquisa. E, para falar sobre esse
tema de uma maneira prática e interessante, visitamos a comunidade do Dendê, nas proximidades do campus, para
apresentar um dos mais de 440 subprojetos de pesquisa desenvolvidos atualmente nos cinco núcleos de pesquisa da Unifor. Financiado por órgãos nacionais de
fomento à pesquisa, um projeto que leva
saúde bucal àquela comunidade, entre
diversos outros que contam com a dedicação de nossos alunos e professores,
demonstra que a prática acadêmica levada à comunidade traz melhoria das con-

dições de vida e justifica sua razão de ser.
Por meio do projeto, moradores da comunidade recebem visitas de estudantes do
curso de Odontologia, de pesquisadores que
investigam o acometimento de doenças,
realizando exames bucais e encaminhando
pacientes para atendimento nas Clínicas
Odontológicas, aqui mesmo no campus. Um
processo que enriquece o aprendizado de
nossos alunos e que, acreditamos, pode fortalecer ainda mais a relação comunidade/
academia. E isso já sabemos. Não há expansão do conhecimento sem o elemento humano. Boa leitura!
Valerya Abreu
Diretora de Comunicação e Marketing

Alunos em Destaque
Mangabaju Racing Parabéns à equipe Mangabaju Racing de alunos
twitter O site www.huffingtonpost.com

avisa - "pense antes de tuitar" - e lista 11 coisas
que você não deve fazer no Twitter. Entre as dicas, nada de compartilhar confissões e fofocas
do trabalho, informações pessoais e íntimas,
localização exata e outros detalhes da sua vida.
Apesar da lista ser americana, onde a realidade
é outra, prevenção nunca é demais.

#portal Com novo layout, o Diário do

Nordeste agora chega ao leitor em várias versões que extrapolam o papel: no tablet iPad,
no smartphone iPhone e no leitor digital Kindle. Mais em www.diariodonordeste.com.br.

e professores da Unifor, que participou da 17ª Competição SAE Baja Brasil, mês
passado, em Piracicaba (SP). O projeto Baja incentiva alunos em todo o Brasil a
complementar os conhecimentos de sala de aula com a concepção e construção
de veículos off-road para competição. A equipe vem competindo com instituições de ensino superior de todo o país,
alcançando bons resultados.
O evento contou com a cobertura do Labjor (Laboratório
de Jornalismo), que enviou a
estudante Deborah Milhome,
autora do registro ao lado.

Fotonoticia

#palestra

Falando em novas mídias, no
dia 18 tem evento sobre o tema na Unifor.
"Jornalismo Impresso - As Novas Mídias e o
Futuro" reunirá diretores de jornais do Ceará.

#informação Você lê mais sobre palestras e outros eventos no perfil @UniforComunicada no Twitter, que está perto de registrar
a marca de 4 mil seguidores. Seja um deles!
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As mães de Chico Registro do debate que marcou a apresentação do

filme “As mães de Chico Xavier”, na sexta-feira, 1º de abril, no auditório da Biblioteca. A conversa contou com a participação do diretor do longa Glauber Filho, que
é professor da Unifor nos cursos de Audiovisual e Novas Mídias, Jornalismo e
Publicidade, do diretor Halder Gomes, dos atores Gustavo Falcão e Daniel Dias
da Silva e do produtor executivo da Estação Luz Filmes, Sidney Girão. A mediação
da mesa coube à diretora do Centro de Ciências Humanas, Erotilde Honório.

Direito e Psicologia

Mestrado e doutorado
com inscrições abertas
Os dois programas recebem inscrições até os dias 24, Direito, e 8 de junho, Psicologia
A Unifor está com inscrições abertas para interessados nos Programas de Pós-Graduação em Direito Constitucional e em Psicologia. As inscrições devem ser feitas até 8 (Psicologia) e 24 (Direito) de junho, nas secretarias dos programas, de segunda a sexta-feira. A
secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Unifor fica na sala
15 do bloco B e a do Programa de Pós-Graduação em Psicologia se localiza na sala 13 do
bloco N. Outras informações sobre as condições de inscrição, seleção, número de vagas e
calendário para admissão e matrícula nos cursos de doutorado e mestrado podem ser
conferidas nos editais correspondentes, já divulgados no site www.unifor.br.

Direito

Para o Programa de Pós-Graduação em
Direito Constitucional, estão sendo ofetadas
40 vagas. Dessas, 30 para o mestrado, sendo
22 para a área de concentração em Direito
Constitucional Público e Teoria Política e 8
vagas para a área de concentração em Direito Constitucional nas Relações Privadas; e
10 para o doutorado, 6 na área de concentração em Direito Constitucional Público e
Teoria Política e 4 em Direito Constitucional nas Relações Privadas.
SERVIÇO:
Inscrições para o mestrado e o
doutorado em Direito Constitucional
De 1o/4 a 24/6, na Secretaria do Programa de
Pós-Graduação em Direito Constitucional da
Unifor (sala 15, bloco B), das 8h às 20h, de
segunda a sexta-feira - Inf.: (85) 3477 3266

Psicologia

Também estão sendo ofertadas 40 vagas
para os cursos de mestrado e doutorado
em Psicologia, com duas áreas de concentração: Estudos Psicanalíticos, com linha de
pesquisa em Sujeito, Sofrimento Psíquico e
Contemporaneidade; e Psicologia, Sociedade e Cultura, com as linhas Produção e Expressão Sociocultural da Subjetividade e
Ambiente, Trabalho e Cultura nas Organizações Sociais.
SERVIÇO:
Inscrições para o mestrado
e o doutorado em Psicologia
De 1o/4 a 8/6, na Secretaria do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia da Unifor
(sala 13, bloco N), das 7h30 às 17h30, de
segunda a sexta-feira - Mais informações:
(85) 3477 3219 ou www.unifor.br/ppgp

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
• 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 do Consumidor
• Direito Militar
• Direito e Processo Administrativos
• Direito e Processo de Família de Sucessões

Anpei

Conferência em Fortaleza
De 20 a 22 de junho, será realizada a
XI Conferência Anpei (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras). O evento vai apresentar e debater, no Centro de Convenções, o cenário da inovação mundial e
seus reflexos no Brasil. A conferência tem
como parceiros a Fundação Edson Queiroz, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do
Estado (Secitece).
Apresentando o tema “Redes de inovação e cadeias produtivas”, a expectativa é reunir representantes de toda a cadeia de pesquisa, desenvolvimento e ino-

vação do Brasil, além de especialistas do
exterior. Entre os assuntos discutidos pelos participantes nacionais e internacionais, destaque para a formação de redes
de inovação e a importância dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento
feito pelas empresas, formação de recursos humanos, sustentabilidade, bem
como o papel desempenhado por governo e universidades, além de entidades
parceiras e o meio empresarial.

• Direito e Processo do Trabalho
• Espaço Urbano,Violência
e Práticas de Segurança
• Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular
• Gestão de Finanças e
Investimentos Imobiliários
• Gestão da Inovação Tecnológica
• Gestão de Negócios Imobiliários
• Gestão de Negócios do Varejo
• Gestão de Obras de Engenharia
• Gestão do Potencial Humano nas Organizações
• Gestão Pública
• Linguagem
• MBA em Gestão Comercial
• MBA em Gestão Empresarial

SERVIÇO:
XI Conferência Anpei de Inovação Tecnológica
De 20 a 22 de junho de 2011, no Centro
de Convenções - Mais informações e
programação completa no site www.unifor.br

• Paisagismo
• Poder e Práticas Políticas
• Psicologia Jurídica
• Responsabilidade Civil

15 | abril | 2011
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Diretores dos principais jornais
locais participam de seminário
O curso de
Jornalismo realiza,
no dia 18 de abril,
o terceiro seminário
do ano, mostrando
aos alunos como o
mercado funciona nas
diferentes áreas de
atuação profissional.
Desta vez, o tema em
debate é “Jornalismo
Impresso – as novas
mídias e o futuro”

O seminário terá a participação dos diretores de redação dos três principais jornais impressos do Ceará: Diário do Nordeste, O Povo
e O Estado, começando às 8h15, no auditório
da Biblioteca. A proposta é que os convidados
façam uma análise do dia a dia do jornalismo
impresso e de como a convergência com as
outras mídias está sendo acompanhada.
Está confirmada a participação de Eduardo
Queiroz pelo Diário do Nordeste, de Arlen
Medina pelo O Povo e de Carlos Alberto Alencar pelo jornal O Estado. “O que buscamos,
basicamente, é uma análise de como os diretores de redação trabalham o dia a dia no impresso e como a migração futura para outras

Danca

Companhia de Dança Unifor
seleciona novos bailarinos
A Companhia de Dança
Unifor está com inscrições
abertas para seleção de novos
bailarinos. São seis vagas para
ocupação imediata. Os interessados podem se inscrever
até 2 de maio, na Vice-Reitoria de Extensão, primeiro andar da Reitoria, levando o currículo artístico e o formulário
de inscrição impresso, cujo arquivo está disponível no site
www.unifor.br. Os selecionados recebem
de 20% a 40% de desconto nas mensalidades de qualquer curso no período que
permanecerem na Companhia.
O dia da audição será marcado posteriormente e composto por três fases,
cada uma pontuada de 1 a 10, devendose alcançar média de 7 pontos para conseguir classificação. Os seis bailarinos
com melhor classificação serão selecionados para um estágio de dois meses.
Caso não haja adaptação de algum bailarino ao trabalho desenvolvido pela Companhia, este será desclassificado durante
ou ao final do período de estágio.
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plataformas está sendo vista, acompanhada,
preparada e esperada num seminário que é
também uma oportunidade de bate-papo de
alto nível com nossos alunos”, explica o coordenador do curso, Wagner Borges.
Esse evento compõe uma agenda de debates programados pelo curso de Jornalismo. Os
dois primeiros tiveram como temas “Jornalismo, Política e Poder” e “Comunicação Empresarial: novos mercados”. Há a previsão de discussões sobre TV, rádio e novas tecnologias.
SERVIÇO:
Seminário Jornalismo Impresso –
as novas mídias e o futuro
Dia 18/4, às 8h15, no auditório da Biblioteca

Pesquisa em Foco
Neste espaço, você conhece a cada
edição um novo projeto de pesquisa
em desenvolvimento na Universidade
de Fortaleza, uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente
pela excelência na produção científica.
ANÁLISE DO (DES)RESPEITO DOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE EDUCAÇÃO SEXUAL

Para fazer a inscrição, é necessário ter
cursado entre 20% e 80% de qualquer curso da Unifor; experiência de no mínimo
dois anos em balé clássico e dança contemporânea ou outros estilos (comprovado por certificado ou declaração anexados ao currículo); disponibilidade de
seis horas semanais para ensaio e disponibilidade para apresentações préagendadas. Serão avaliadas postura e
presença cênica, habilidades técnicas em
balé clássico e dança contemporânea,
criação e interpretação. Outras informações no site www.unifor.br ou pelo telefone 3477 3311.

• Coordenador e outros
professores envolvidos na pesquisa:
Ana Maria D´Ávila Lopes (coordenadora),
Joyceane Bezerra de Menezes
(vice-coordenadora), Denise Almeida
de Andrade (pesquisadora), Andréia
da Silva Costa (pesquisadora) e
Roberta Laena Jucá (pesquisadora).
• Alunos envolvidos (graduação e
pós-graduação): Emília Lopes, Natália
Martins, Thanara Diógenes, Gabriela
de Araujo Farias, Jéssika de Lima Freire,
Marina Leitão Rocha, Magda Gomes de
Matos, Soraia Azevedo Olímpio, Lorena
Costa Lima, Patricia Câmara de Moura.
• Agência de financiamento: CNPq.
• Principal impacto: A pesquisa tem
como objetivo desenvolver as bases teóricas para o realinhamento das políticas
públicas brasileiras em educação sexual,
considerando os direitos de personalidade de crianças e adolescentes.

Após visitas das pesquisadoras,
moradores que precisam de
atendimento são encaminhados
para as Clínicas Odontológicas,
no campus da Universidade

Pesquisa

Visitas a domicílios do Dendê
promovem saúde bucal
Há um ano e meio, elas foram a campo.
Passaram a visitar duas vezes por semana
domicílios para coletar dados sobre doenças bucais de impacto na saúde pública. Ao
passo que desenvolvem um dos subprojetos
da pesquisa, elas levam saúde bucal a 10.892
moradores da região localizada nas proximidades do campus. As pesquisadoras, alunas do 10º semestre de Odontologia, dividem as dificuldades para realização da pesquisa, mas também as alegrias, por exemplo, com os encaminhamentos às Clínicas
Odontológicas da Unifor. “Saber que alguém
está precisando do atendimento e você vai
ter como ajudar, como encaminhar é um
retorno imediato”, explica Mychele Andrade. “Sem esquecer os benefícios que virão
com todo o levantamento de informações
sobre os acometimentos de doenças naquela comunidade”, completa Cleuba Freire.
Isso porque a aplicação dos questionários acontece juntamente com a realização
de exames dentais e a orientação sobre
escovação, autoexame do câncer bucal, utilização de prótese e sua limpeza, proteção
solar e ainda as implicações do consumo
de fumo e álcool para a saúde. “Trata-se de
um programa integrado de atividades de
pesquisa, ensino e extensão de longa dura-

ção para enfocar o perfil de saúde da população da comunidade do Dendê e cercanias,
com ênfase nas doenças e agravos evitáveis
ou controláveis pelas ações desenvolvidas
nos serviços de saúde”, define a atual responsável pelo subprojeto, professora
Sharmênia Nuto. O projeto é cadastrado na
Vice-Reitoria de Pesquisa e possui financiamento através do Edital PPSUS – MS/CNPq/

Desenvolvido no curso
de Odontologia, o projeto
de pesquisa realiza visitas
a 3.718 domicílios, desdobrando-se em orientação,
prevenção e encaminhamentos para as Clínicas
Odontológicas da Unifor
Funcap/SESA 2/2008, apoiado também pelo
Probic/Unifor e Pavic/Unifor, programas de
incentivo à pesquisa na Unifor.
Os dados coletados trarão informações
sobre o perfil socioeconômico, de morbidade, nutricional, de hábitos e fatores de
risco para doenças crônico-degenerativas,
como doenças do coração e neoplasias, saúde materna e das crianças e adolescentes,

doenças transmissíveis, violência e saúde
bucal. “Vale ressaltar que na fase inicial do
projeto foi fundamental o período de capacitação e também a ajuda dos líderes comunitários e moradores da comunidade, com
o georreferenciamento, o cadastramento de
todas as famílias, que representam 3.718
imóveis e 10.892 moradores”, destaca
Jordania Landim. Além dela, Georgia Falcão, Adriana Bandeira e Irene Anthely integram a equipe que ficou responsável pela
avaliação de adultos e idosos nos domicílios. Em outros momentos, as demais faixas etárias populacionais serão avaliadas.
Quanto às dificuldades típicas de implementação de uma pesquisa dessa natureza,
as pesquisadoras transformaram os percalços em um trabalho que foi aceito, ano passado, para apresentação no Encontro de Iniciação Científica. Elas apresentaram as dificuldades de natureza climática, com os dias
de impossibilidade de visitas, e social, com
as recusas iniciais à visitação, às necessidades de conciliar horários do curso em aulas
e estágios curriculares. "Acreditamos que este
estudo vale como incentivo para outros alunos, visando um impacto cada vez maior
sobre a saúde da comunidade”, conclui
Mychele.
15 | abril | 2011
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Agenda

Atrações culturais
Confira as atrações culturais no campus para a segunda quinzena de abril
Teatro

Fotografia

Rapunzel

Brassaï

Rapunzel foi aprisionada durante toda a sua
vida em uma torre pela terrível bruxa Gothel.
Para conseguir sair e poder então ser livre, ela
contará com a ajuda de seus amigos e, quem
sabe, encontrará seu príncipe encantado.
O espetáculo Rapunzel do grupo Abre Alas é
uma adaptação livre do clássico infantil de mesmo nome e levará o público a uma incrível viagem ao mundo medieval, com direito a dragões,
príncipes, feitiços, muito romance e aventura.

O encanto da noite parisiense como só
Brassaï foi capaz de traduzir em imagens continua em cartaz no Espaço Cultural Unifor. Se
você não viu ainda, não perca mais tempo. Venha
conhecer melhor 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:
Dias: 16 e 17/4 e 7, 8, 14 e 15/5, com
sessões aos sábados e domingos, às 17h
Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
Informações: 3477 3033 / 3477 3175

SERVIÇO:
Até 1º/5, no Espaço Cultural Unifor Anexo,
de segunda 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

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

Performances

Arte no Campus
O Projeto acontece semanalmente
nos diversos blocos do campus, levando
música erudita e popular, esquetes,
leituras e dança nos intervalos das aulas.
SERVIÇO:
18/4 - Coral - 15h, bloco K; 25/4 Companhia de Dança - 19h, Centro
de Convivência; 27/4 - Companhia de
Dança - 17h, bloco D; 29/4 - Companhia
de Dança - 9h, Centro de Convivência

Pintura

Coleção
Brasiliana Itaú
Não é todo dia que temos a oportunidade
de passear pela história, arte e literatura brasileiras. A exposição Brasiliana Itaú 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.
SERVIÇO:
Até 1º/5, no Espaço Cultural Unifor,
de segunda 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

Cenas do Cotidiano
Alunos do curso de Desenho e Pintura
realizado pela Vice-Reitoria 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 hall da Biblioteca, de segunda
a sexta, das 8h às 22h, sábados e domingos,
das 8h às 16h – Informações: 3477 3239
Aberto ao público
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