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Grande estrutura na realização
de grandes eventos do esporte
Em um cenário global, o país vive a expectativa de sediar a Copa de 2014 e na sequência as Olimpíadas
de 2016. Aqui na Unifor, vivemos este momento com a realização de grandes eventos esportivos, como
a sétima edição do Grande Prêmio Internacional Caixa/Unifor de Atletismo, que acontece no Estádio
de Atletismo Unifor, no dia 11 de maio. Saiba mais sobre a competição e sobre as novidades
do Vestibular Unifor 2011.2, com início das inscrições também neste mês.
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Update
Conheça os hotsites que
a Unifor preparou para
o Vestibular 2011.2 e
para o GP de Atletismo
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Processo Seletivo
Em maio, começam as inscrições
para o Processo Seletivo da Unifor.
Confira nesta edição encarte especial
com novidades sobre a seleção
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Pós-graduação
Cursos de especialização
com inscrições abertas.
Confira na oferta da
Pós-Graduação Unifor
1o | maio | 2011
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#Update
surpreendente O Vestibular da Unifor

2011.2 já está bombando na rede. Tudo que você precisa saber sobre formas de ingresso, inscrições, cursos e sobre o ambiente da Universidade pode ser acessado em www.unifor.br/
estudenaunifor. E mais, você também pode
acompanhar todas essas novidades em um
Twitter exclusivo: @EstudeNaUnifor. Siga-nos!

Editorial

Os maiores atletas
na Universidade

Campeã na realização de grandes eventos esportivos, a Universidade de Fortaleza se prepara para promover pela sétima
vez consecutiva o Grande Prêmio Internacional de Atletismo Caixa/Unifor. A competição traz para o Estádio de Atletismo
Unifor os maiores atletas do mundo, entre os quais muitos recordistas, competindo em várias modalidades.

Com tantas estrelas presentes em um dos
melhores estádios de atletismo da América
Latina, quem ganha mesmo é o público, sobretudo nossa comunidade acadêmica, que
tem a oportunidade de acompanhar de perto, e gratuitamente, esse grande momento.
Você é nosso convidado especial!
Valerya Abreu
Diretora de Comunicação e Marketing

Alunos em Destaque
Hospital do Coração A Unifor e os alunos do curso de Medicina
esporte No dia 11 de maio, o Estádio de

Atletismo Unifor receberá grandes nomes do
esporte nacional e internacional, que competirão no Grande Prêmio Caixa/Unifor de Atletismo. Na página do GP (www.unifor.br/gpdeatletismo), e resultados das provas, informações
sobre o prêmio e o local da competição.

intercultural Navegar pelo excepcional

acervo de livros, manuscritos e documentos
visuais e sonoros de bibliotecas e arquivos do
mundo todo. Isso é possível com a Biblioteca
Digital Mundial (www.wdl.org), desenvolvida
pela Unesco, que disponibiliza na internet, gratuitamente e em sete idiomas, reproduções das
mais antigas grafias e fotografias.

estão de parabéns! O Centro de Estudos do Hospital de Messejana divulgou o
resultado do concurso para estágio em Emergência Cardiopulmonar da unidade. Dos 26 aprovados, 10 são alunos da Unifor, incluindo
o 1º lugar, Ana Patrícia Pierre Justo (foto). Além dela,
foram aprovados Anderson Iesus B. Sales, Ticiana
de Andrade C. B. Diniz, Igor B. Santiago, Felipe M.
Teles, Leilane S. N. de Oliveira, Cláudio A. de Albuquerque, Lara B. Carneiro, Juliana de A. Parente e
Mateus M. M. Pereira. A coordenadora do curso,
professora Olívia Bessa, fala da satisfação da Universidade em receber esse resultado. “Estamos
muito felizes com os resultados alcançados
pela Unifor nesse concurso tão disputado”.

Fotonoticia

#fies

Se você tem alguma dúvida sobre o
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), não perca o Ciclo de Palestras FIES
2011, que a Unifor promove de 29 de abril a 23
de maio. A inscrição é realizada pela internet
e o link está disponível no Unifor Online.

#sorteio O Twitter da Unifor (@Unifor

Comunica) realizou uma promoção cultural
que sorteou entre seus seguidores dois pares
de cortesias para o espetáculo Açaí e Dedos,
no Teatro Celina Queiroz. Os vencedores,
apontados através do site Sorteie.me, foram
@paulofb e @iaragabriella. Novas promoções
devem acontecer em breve. Fiquem ligados!

#upgrade Durante o feriado da Semana

Santa, a Unifor ganhou o reforço de um novo
servidor para aperfeiçoar a rede do Unifor
Online. O sistema já está disponível com mais
capacidade, agilidade e estabilidade para receber um maior número de acessos simultâneos.
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Massapê na Unifor Na segunda-feira, 11 de abril, cerca de 50 crianças

do município de Massapê visitaram as exposições Coleção Brasiliana Itaú e Brassaï –
Paris la nuit, dentro do projeto Caminhos da Arte, que celebrou os 60 anos da
Nacional Gás. A visita da escola Maria Pontes Vidal, cujo nome homenageia a mãe
da presidente do Grupo Edson Queiroz, Yolanda Queiroz, nascida em Massapê,
contou com a presença do prefeito João Pontes Neto, do vice-prefeito Paulo Jilson
Pontes Canuto e de professores da escola do município. Na ocasião, a escola foi
recepcionada pela diretora de Comunicação e Marketing da Unifor, Valerya Abreu.

Processo Seletivo

Inscrições começam dia 5
Vale a pena acompanhar diariamente as informações que a
Unifor disponibiliza no seu novo perfil no Twitter: @EstudeNaUnifor
No dia 5 de maio, terá início o período
de inscrições para o Processo Seletivo de candidatos ao próximo semestre letivo da Universidade de Fortaleza. A prova desta edição
está marcada para o dia 29, último domingo
de maio. Neste vestibular, são ofertadas vagas para 30 cursos de graduação, com vagas
distribuídas nos cinco centros de ciências:
Administrativas, Humanas, Jurídicas, da Saúde e Tecnológicas, que neste semestre volta a
ofertar o curso de Engenharia Eletrônica.
A prova do Processo Seletivo Unifor é organizada em duas partes: a primeira tem 40
questões de múltipla escolha, com cinco
alternativas de resposta, abrangendo as áreas de Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias; a segunda
é constituída de 20 questões de múltipla escolha, também com cinco alternativas de resposta, sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além da Redação em Língua Portuguesa. Uma boa dica para quem está se pre-

parando para o ingresso é dar uma olhada
nas provas dos Processos Seletivos anteriores e ainda conferir o conteúdo programático do Processo Seletivo, semelhante ao Enem,
ambos disponíveis no site da Instituição.
Para auxiliar os interessados durante o
período de inscrições, também serão disponibilizados pela Unifor, em stands, suporte técnico e orientação para quem deseja se inscrever. Os stands ficarão no Shopping Iguatemi,
North Shopping e no próprio campus da
Instituição.

Passo a passo da inscrição

As inscrições para o processo seletivo
2011.2 da Unifor devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de link a ser
disponibilizado na página www.unifor.br/
estudenaunifor. Ao acessá-lo, o candidato
irá preencher a ficha-requerimento de inscrição e enviá-la eletronicamente à Comissão Permanente do Processo Seletivo
(CPPS). Também é necessário pagar a taxa

no valor de R$ 100,00 por meio de boleto de
pagamento gerado no ato do requerimento
de inscrição.

Documentação necessária

No dia da prova, 29 de maio, o candidato
deverá, obrigatoriamente, para acesso à sala
onde realizará a prova:
a) apresentar o original de documento
de identidade, que permita a identificação
do candidato por meio da assinatura e da
fotografia;
b) apresentar o original, e entregar uma
fotocópia legível, do certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente, ou entregar declaração (via original)
que comprove estar cursando o último semestre do ensino médio ou equivalente,
devendo, nestes casos, apresentar o certificado de conclusão no ato da matrícula;
c) entregar uma foto 3x4 colorida, nítida e recente, não sendo aceita foto que não
permita a identificação do candidato.
1o | maio | 2011
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Cursos ofertados em cinco
grandes áreas do conhecimento
A Universidade
de Fortaleza oferece,
desde 1973, as melhores
condições de ensino e
aprendizagem. Professores qualificados, estrutura
moderna e incentivo à
pesquisa e à pós-graduação. No Processo Seletivo
2011.2, a Unifor abre vagas nos cinco centros do
conhecimento. A seguir,
confira os cursos ofertados por centro:

Centro de Ciências
Humanas (CCH)

Centro de Ciências
Tecnológicas (CCT)

• Audiovisual e Novas Mídias

• Arquitetura e Urbanismo

• Belas Artes

• Ciência da Computação

• Jornalismo

• Engenharia Ambiental

• Psicologia

• Engenharia Civil

• Publicidade e Propaganda

• Engenharia de Computação
• Engenharia de Controle e
Automação

Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ)
• Direito

• Engenharia Elétrica
• Engenharia Eletrônica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia de Produção
• Engenharia de Telecomunicações

Centro de Ciências
Administrativas
(CCA)
• Administração
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Comércio Exterior
SERVIÇO:
Processo Seletivo Unifor 2011.2
Inscrições: a partir de 5/5 – Prova: 29/5
Mais informações nos perfis do Twitter:
@UniforComunica e @EstudeNaUnifor
ou pelos fones (85) 3477 3400
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Centro de Ciências
da Saúde (CCS)
• Ciências da Nutrição
• Educação Física (Bacharelado
ou Licenciatura)
• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia
• Fonoaudiologia
• Medicina
• Odontologia
• Terapia Ocupacional

Transferidos
e graduados
Para quem já cursou uma graduação ou deseja transferir seu curso de
outra instituição para a Universidade de Fortaleza, há também a opção
de ingresso como transferido e graduado. As inscrições dos interessados estão abertas e podem ser realizadas na Divisão de Assuntos
Estudantis (DAE), localizada no
próprio campus da Unifor.

Grande Premio

Unifor realiza pelo sétimo ano
consecutivo GP Internacional
Superação, garra
e rendimentos de
altíssima qualidade
se somam a cada nova
edição do Grande Prêmio
Internacional de Atletismo
Tradição nos meses de maio, a Unifor
sedia pela sétima vez consecutiva o Grande
Prêmio Internacional Caixa/Unifor de Atletismo, que será realizado no dia 11 de maio
no Estádio de Atletismo Unifor, um dos
poucos no Brasil adequados para a realização de competições internacionais de alto
nível por possuir certificação da Federação
Internacional de Atletismo (IAAF). A disputa contará com grandes nomes do esporte
nacional e internacional e abrirá a temporada de meetings internacionais do
Brazilian Athletics Tour 2011, importante
circuito do atletismo latino-americano.
Na lista dos grandes nomes confirmados para esta edição, o atleta sudanês Ismail
Ahmed, de 26 anos, medalha de prata nos
Jogos Olímpicos da China e que quatro anos
antes já havia sido finalista na Olimpíada
de Atenas. Ismail Ahmed disputará com o
queniano David Mutinda Mutua, de 19 anos,
campeão dos 800 metros no Mundial de
Juvenis do Canadá no ano passado. Ismail e
David enfrentarão os dois melhores brasileiros da prova atualmente: o paulista Kleberson Davide, que em 2010 ganhou os meetings
de Maringá, Uberlândia e Rio de Janeiro, e
o gaúcho Fabiano Peçanha, ganhador da
medalha de bronze nos dois últimos Jogos
Pan-Americanos, em 2003 e 2007.
De acordo com a Confederação Brasilei-

ra de Atletismo (CBAt), nesta edição, serão
disputadas as seguintes provas: no masculino – 800 metros, 5.000 metros, 3.000 metros
com obstáculos, arremesso do peso, lançamento do disco e 5.000 metros com marcha; e no feminino – 800 metros, 5.000 metros, 3.000 metros com obstáculos, arremesso do peso, lançamento do disco e 5.000
metros com marcha.
Em 2010, o Grande Prêmio reuniu 112
atletas de 30 países e um público motivado
em acompanhar as provas. Ao todo, 24 nações subiram ao pódio e 10 países tiveram
atletas campeões. Os grandes destaques da
competição foram o brasileiro Fábio Gomes

da Silva, no salto com vara, e Levern Spencer,
de Santa Lúcia, no salto em altura. Fábio saltou 5,65m, no recorde do Grande Prêmio; o
anterior era do dinamarquês Piotr Buciarski,
com 5,50m. Já Levern marcou 1,94m e ultrapassou sua própria marca, de 1,89m, registrada pela atleta no ano anterior.

Programacao
• 19h30 - Cerimônia de abertura
• 20h - Lançamento do disco masculino
• 20h05 - Arremesso do peso feminino
• 20h10 - 5.000 metros feminino
• 20h30 - 5.000 metros masculino
• 20h50 - 5.000 metros marcha feminino
• 21h05 - Lançamento do disco feminino
• 21h10 - Arremesso do peso masculino
• 21h20 - 5.000 metros marcha masculino
• 21h50 - 3.000 metros com obstáculos
feminino
• 22h05 - 3.000 metros com obstáculos
masculino
• 22h20 - 800 metros feminino
• 22h40 - 800 metros masculino
1o | maio | 2011
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Teatro

Rapunzel continua em cartaz
Em maio, o espetáculo
infantil terá apresentação
nos dias 7, 8, 14 e 15

Cursos de Especializacao

O teatro infantil ganha com as apresentações
de Rapunzel, que volta ao Teatro Celina Queiroz
neste mês. A peça reconta a clássica história da
menina de longos cabelos aprisionada durante
toda a sua vida em uma torre pela terrível bruxa
Gothel. Para conseguir sair e ser livre, ela contará com a ajuda de seus amigos e, quem sabe, encontrará seu príncipe encantado. O espetáculo do
Grupo Abre Alas é uma adaptação livre do clássico infantil dos Irmãos Grimm e leva o público a uma
viagem ao mundo medieval com direito a dragões, príncipes, feitiços, muito romance e aventura.

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.

SERVIÇO:
Dias 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

• Animação Gráfica e Game Design

• Administração de Empresas
e Liderança de Grupos
• Arquitetura de Interiores
• Arte-Terapia
• Audiologia
• Avaliação e Perícias de Engenharia

Cursos de Extensao

• Desenvolvimento Infantil –
Enfoque na Linguagem
• Design de Mídias Digitais

Programacao Esportiva
Confira a programação esportiva de maio:
• KYODO KAY CEARÁ
Dia 1º/5, das 14h às 16h, na sala multifuncional
do Ginásio Poliesportivo – Realização:
Federação Cearense de Kyodo

Confira os cursos de extensão com
inscrições abertas. Mais informações:
3477 3114 / 3477 3255 e no site
www.unifor.br.
CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
• Balanced scorecard – ferramenta
de apoio à estratégia
• Economia para não economistas:
entendendo a economia brasileira
• Implantação de recursos humanos
estratégicos – PME (pequena e
média empresa)

• Direito Ambiental
• Direito do Consumidor
• Direito Militar
• Direito e Processo
de Família de Sucessões
• Direito e Processo do Trabalho
• Direito e Processos Administrativos
• Fisioterapia Respiratória
e Cardiovascular
• Gestão de Finanças e
Investimentos Imobiliários

CIÊNCIAS HUMANAS
• Produção de textos
na rotina administrativa

• Gestão da Inovação Tecnológica

• Gestão de Obras de Engenharia

• LIGA NORTE / NORDESTE DE BASQUETE
Dias 6, 13, 20 e 21/5, das 11h às 16h,
na quadra B do Ginásio Poliesportivo
Realização: Federação de Basquete do Ceará

CIÊNCIAS JURÍDICAS
• Alienação parental e responsabilidade
civil: uma análise da Lei nº 12.318/10
• Contratos em inglês jurídico
• Inglês jurídico instrumental

• GP INTERNACIONAL
CAIXA/UNIFOR DE ATLETISMO
Dia 11/5, das 19h30 às 23h, no Estádio de
Atletismo – Realização: CBAt, Caixa e Unifor

CIÊNCIAS DA SAÚDE
• Atendimento pré-hospitalar (APH-SALVE)
• Fonoaudiologia neonatal
• Terapia manual e postural

• Manipulação Magistral

• JOGOS INTERNOS DOS FUNCIONÁRIOS
Dias 13, 14, 21, 27 e 28/5, no campo society
do Ginásio Poliesportivo – Realização:
Divisão de Assuntos Desportivos Unifor

CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
• Gerenciamento e gestão de portfólio
• Gestão logística e cadeia de
suprimentos (supply chain)

• TESTE FIFA
Dias 2 e 3/5, das 7h às 10h, na Estádio de
Atletismo – Realização: Confederação Brasileira
de Futebol e Federação Cearense de Futebol

• Gestão de Negócios Imobiliários
• Gestão de Negócios no Varejo
• Gestão do Potencial Humano
nas Organizações
• Gestão Pública
• Linguagem
• MBA em Gestão Empresarial
• MBA em Formação de Executivos
e Consultores em Gestão de Pessoas
• Poder e Práticas Políticas
• Psicologia Jurídica
• Responsabilidade Civil
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