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Ensino, pesquisa e extensão:
combinação que faz a diferença
Faculdade é o mesmo que universidade? Alguns dizem que sim, outros falam de uma relação
de hierarquia. Em termos legais e em repertórios de experiências vividas, o que faz uma instituição
de ensino superior ser universidade é o tema em destaque nesta edição. O que parece sinônimo
guarda, de fato, algumas diferenças que esclarecemos nas páginas seguintes. Confira.
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Pós-graduação
Cursos de especialização, MBA,
mestrado e doutorado com
inscrições abertas. Confira na
oferta da Pós-Graduação Unifor
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Processo seletivo
Até 26 de maio, seguem abertas
as inscrições para o Vestibular
Unifor 2011.2. Veja como se
inscrever no processo seletivo
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Teatro
Camila Morgado, Anderson
Müller e Bia Nunnes em comédia
que retrata os males da vida
moderna no Teatro Celina Queiroz
15 | maio | 2011
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#Update
inovação Você já observou que nos

anúncios impressos do Vestibular Unifor
2011.2, veiculados no Diário do Nordeste, há
um ícone composto por vários quadradinhos?
Isso é o QR Code. Para decifrar esse código,
basta aproximar a câmera do celular ou uma
webcam. O que você vai encontrar lá? O vídeo
da campanha, que em um minuto resume o
mundo de possibilidades que a Unifor tem a
oferecer aos seus alunos e anuncia as inscrições, já abertas, para esta edição do Vestibular.

fotografe O QR (Quick Response) é um

código de barras bidimensional para armazenamento de informações. O usuário acessa a
câmera e focaliza a imagem. O programa direciona a uma página na internet. Para utilizar,
é necessário ter um
programa específico,
conexão web e câmera
fotográfica. Está com
o equipamento em
mãos? Então faça o
teste com a imagem
ao lado.

campanha Para quem não tem esse apa-

rato todo, é só acessar o vídeo direto na nossa
página do Youtube (www.youtube.com/UniforComunica) ou no hotsite Estude Na Unifor
(www.unifor.br/estudenaunifor). Este último
lançado com a campanha do Vestibular Unifor
2011.2, que também apresenta outra novidade:
um Twitter exclusivo (@EstudeNaUnifor) para
se comunicar com aqueles que estão se preparando para ingressar na Universidade.

#dica Para os universitários com um olho

nos estudos e o outro no mercado de trabalho,
não há por que ficar de fora do www.linkedin.com. Nessa rede social, em vez de “amizades”, usuários buscam conexões profissionais.
A própria página vai dando as dicas para o
usuário cadastrar seu perfil.

Editorial

Um que é plural

Um espaço no qual interagem harmonicamente ensino, pesquisa e extensão.
Isso é a universidade. Um lugar onde o
conhecimento é transmitido, mas também compartilhado em projetos que envolvem a comunidade, expandindo-se em
ciência e tecnologia. As instituições de
educação superior são credenciadas originalmente como faculdades, sendo consideradas universidades somente as que
atendem às exigências descritas pelo Conselho Nacional de Educação. O que não
ocorreu com a Universidade de Fortaleza,
que já nasceu universidade. Vale ressaltar
que, pela primeira vez na história das instituições de ensino superior particulares

brasileiras, a Unifor recebeu em 1972 a autorização para funcionar já como universidade.
De forma integral, estudar em uma universidade proporciona contato com três importantes elementos: o ensino de graduação, as atividades tão variadas dos núcleos
de extensão, além da produção de conhecimento advinda da pesquisa. O saber se completa nesses três pilares educacionais. Entretanto, como a união de um mais um quase
nunca resulta em apenas dois, a combinação
desses três elementos é plural na universidade, onde há sempre algo mais a ser dito,
explorado e vivenciado. Aproveite!
Valerya Abreu
Diretora de Comunicação e Marketing

Alunos em Destaque
Aluno do Direito Parabéns ao aluno do

curso de Direito Fábio Araújo de Holanda, classificado entre os dez melhores no Concurso de Artigos
Científicos do 9º Congresso Internacional de Direito
Constitucional (4º lugar), realizado no mês
passado em Natal (RN). O tema abordado
pelo estudante foi “A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
no Direito Brasileiro”. Para essa edição do
concurso, foram enviados do Brasil e de
outros países cerca de 50 mil artigos.

Fotonoticia

#news O assunto da última semana no

Twitter e na mídia em geral foi a compra da
Skype pela Microsoft (proprietária do MSN).
Usuários rebatizaram o programa como MS
Skynet e criticaram os US$ 8,5 bilhões pagos por
um software que pode ser baixado de graça.

#acesso Nos dias 10, 11 e 12 deste mês, a

Unifor teve sua conexão à internet comprometida em razão do rompimento de fibras ópticas
atingidas pelas obras de escavação dos túneis
no entorno do Centro de Eventos do Ceará.
Foram três dias de trabalho ininterruptos
para normalizar a situação.
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Grande Prêmio de Atletismo A chuva não diminuiu a animação do

público que assistiu às provas do Grande Prêmio Internacional de Atletismo, realizado no campus da Unifor, na noite da quarta-feira (11). A competição, que abriu a temporada 2011 de grandes eventos do circuito latino-americano de atletismo, reuniu 101
atletas de 22 países. No total, o Brasil conquistou 10 pódios (3 ouros, 4 pratas e 3 bronzes). Doze países colocaram atletas no pódio, sendo que sete se fizeram campeões.

Fisioterapia

Inscrições abertas para a
Liga do Pulmão da Fisioterapia
Estimulando estudo e extensão universitária,
o projeto é destinado a alunos da Fisioterapia
que desejam atuar no Hospital de Messejana
O curso de Fisioterapia da Unifor recebe durante o mês
de maio inscrições
para seleção de alunos interessados em
participar da Liga do
Pulmão da Fisioterapia, projeto vincuAtendimento
lado à Vice-Reitoria
de fisioterapia
de Extensão que
no Nami Unifor
atua na prevenção e
tratamento de pacientes pneumopatas no
Hospital de Messejana. Para participar, é
necessário estar regularmente matriculado
no curso de Fisioterapia da Unifor, ter concluído a disciplina de Fisioterapia Pneumofuncional e dispor de dois períodos de 6
horas livres na semana para as atividades;
o aluno não pode ser possível concludente
em 2011.1 e 2011.2 nem estar participando

Cursos de Pos-Graduacao
Os cursos de mestrado e doutorado
em Direito Constitucional recebem
inscrições até 24/6, na secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional (sala 15, bloco B),
das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.
Inf.: 3477 3266 ou www.unifor.br/ppgd.
Também estão com inscrições abertas
o mestrado e o doutorado em Psicologia. Seguem até 8/6, na secretaria
do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia (sala 13, bloco N), das 7h30
às 17h30, de segunda a sexta-feira.
Inf.: 3477 3219 ou www.unifor.br/ppgp.

de outros programas de extensão.
As inscrições podem ser feitas na coordenação do curso de Fisioterapia até o dia
27 de maio. A prova de seleção está prevista
para o dia 30 de maio, no horário EF da
tarde. Vale ressaltar que a participação na
Liga pode ser convertida em pontuação para
as Atividades Complementares. Mais informações pelo telefone 3477 3207.

Além desses, há diversos cursos de
especialização e MBA com inscrições
abertas. Informações na coordenação
de Pós-Graduação, bloco B, pelos
fones 3477 3174 e 3477 3178
ou no site www.unifor.br.
• Administração de Empresas
e Liderança de Grupos
• Animação Gráfica e Game Design
• Arquitetura de Interiores
• Arte-Terapia
• Audiologia

Fies

Palestras tiram dúvidas sobre
o programa de financiamento
O Fies é um programa do Ministério
da Educação destinado, prioritariamente, a financiar a graduação na educação
superior. Desde 2010, o programa tem
passado por importantes mudanças e,
entre futuros e atuais alunos, ainda há
desconhecimento sobre o que é o Fies e
como se inscrever nele. É para esclarecer essas dúvidas que a Unifor realiza,
desde 29 de abril, o Ciclo de Palestras
Fies 2011. Até 24 de maio, são sete palestras exclusivas aos alunos da Universidade e uma aberta a toda a comunidade.
As palestras são ministradas pela professora Janine Braga, presidente da Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento (CPSA), em diferen-

tes dias e horários, sempre no auditório
da Biblioteca, mediante inscrição online
(por meio de link no site www.unifor.br).
O conteúdo apresentado em cada palestra é fixo, ficando a critério do aluno a
escolha do dia e do horário em que deseja participar. A inscrição prévia é obrigatória e permanece aberta conforme a disponibilidade das vagas.
SERVIÇO:
Dias e horários das palestras
Para alunos Unifor
- 17/5, terça-feira, em três horários:
9h às 10h; 15h30 às 16h30; 17h às 18h
- 23/5, segunda-feira: 15h30 às 16h30
Para futuros alunos
- 24/5, terça-feira: 20h às 21h

• Avaliação e Perícias de Engenharia
• Desenvolvimento Infantil –
Enfoque na Linguagem
• Design de Mídias Digitais
• Direito Ambiental
• Direito do Consumidor
• Direito Militar
• Direito e Processos Administrativos
• Direito e Processo do Trabalho
• Espaço Urbano, Violência
e Prática de Segurança
• Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular
• Gestão de Negócios Imobiliários
• Gestão de Negócios no Varejo
• Gestão Pública
• Linguagem
• Manipulação Magistral
• MBA em Gestão Empresarial
• Paisagismo
• Psicologia Jurídica
• Responsabilidade Civil
• Saúde Coletiva

15 | maio | 2011
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Processo Seletivo

Inscrições até 26 de maio
Neste vestibular,
a Unifor oferta 2.550
vagas em 30 cursos de
graduação, distribuídos
em cinco grandes áreas
do conhecimento
Seguem abertas até 26 de maio as 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.
Vale destacar que as inscrições devem ser
feitas exclusivamente pela internet, através
do link www.unifor.br/estudenaunifor. Ao
acessá-lo, o candidato irá preencher a ficharequerimento 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.
Para auxiliar os interessados durante o
período de inscrições, também são disponibilizados pela Unifor, em stands, suporte
técnico e orientação para quem deseja se

Stand do Vestibular no
Centro de Convivência Unifor

inscrever. Os stands estão localizados no
Shopping Iguatemi e North Shopping, com
atendimento todo dia, das 10 às 22 horas, e
no próprio campus da Instituição, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, e aos sábados,
das 7h30 às 16h30.
Uma outra dica a quem está se preparando para o ingresso é dar uma olhada nas
provas dos processos seletivos anteriores e
conferir o conteúdo programático da pro-

va, semelhante ao do Enem, ambos disponíveis no site da Instituição. Vale a pena
também acompanhar diariamente as informações que a Unifor disponibiliza no seu
novo perfil no Twitter: @EstudeNaUnifor.
SERVIÇO:
Inscrições até 26/5 - Prova: 29/5.
Mais informações nos perfis do Twitter:
@UniforComunica e @EstudeNaUnifor
ou pelo fone (85) 3477 3400

Pesquisa

Unifor recebe pesquisadora francesa
da Universidade de Montpellier III
A Universidade de Fortaleza recebe, na
terça-feira, 24 de maio, a visita da professora e pesquisadora francesa Jeanine
Chamond, da Universidade de Montpellier III (França), para proferir a conferência “A direção do sentido no pensamento de Ludwig Binswanger”. O evento
acontece a partir das 9 horas, no auditório da Biblioteca, sendo aberto aos alunos de graduação e pós-graduação da
Universidade. Dentre as atividades propostas, Jeanine Chamond participa, ainda, de reuniões com o grupo de pesquisa

4

Jornal do Campus

do Apheto (Laboratório de Psicopatologia
e Psicoterapia Humanista Fenomenológica Crítica), do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Unifor.
Jeanine Chamond é professora da Universidade Paul-Valéry (Montpellier III) na
França. Tem mestrado e doutorado na área
de psicopatologia clínica e realiza pesquisas com aplicações nas áreas de esporte,
psicopatologia, trauma psicológico, reinserção social e envelhecimento. Trabalha
as temáticas: dinâmica existencial, intercorporeidade, experiência, dentre outras.

A professora vem ao Brasil a convite do
Centro de Lógica da Unicamp e do Centro
Winnicott de São Paulo para proferir a
conferência de abertura do XVI Colóquio
Winnicott Internacional, que acontece em
São Paulo de 26 a 28 de maio.
A conferência no campus da Unifor é
uma promoção do Apheto, laboratório
que desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão em psicoterapia e psicopatologia. Mais informações na coordenação do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia pelo telefone 3477 3219.

Formacao

Universidade e faculdade:
qual a diferença?
Para quem não sabe exatamente o que
diferencia as universidades de outras instituições de ensino superior, como faculdades e centros universitários, uma boa dica é
atentar para o que se entende como pluralidade. A variedade do tripé ensino, pesquisa
e extensão, diferencial das universidades,
abre um mundo infinitamente diversificado de opções para além do foco no ensino
característico das faculdades. As vantagens
pessoais e profissionais se ampliam. Dessa
forma, as universidades são espaços onde
projetos os mais variados ganham vida,
onde a formação pode ser muito mais completa, com a possibilidade de fazer mestrado ou doutorado ou de ter vivência em iniciação científica ou em projetos de extensão como coral, dança, teatro, voluntariado
ou em programas de estágio, monitoria,
participação em feiras e congressos e outros projetos.
A aluna Raíssa Landim exemplifica bem
a definição. Depois de um estágio no Escritório de Prática Jurídica (EPJ) da Unifor e de
integrar um grupo de iniciação científica,
há seis meses está na Universidade do Porto (Portugal) fazendo intercâmbio acadêmico. Ela assegura que vale a pena estudar em
uma universidade se você busca mais que
uma formação profissional. “No começo,
parece muito maior do que somos, ficamos
até meio perdidos, mas depois a gente vai
se engajando, vivendo os projetos, e tudo
faz você crescer muito como pessoa”, conta.

“É mesmo o caráter pluridisciplinar e o tripé ensino, pesquisa e extensão que distinguem a universidade de outras IES”, explica
o vice-reitor de Ensino de Graduação da Unifor, prof. Henrique Sá. Para o MEC, as universidades devem ofertar regularmente cursos de mestrado e doutorado, dispor também de um terço do seu corpo docente com
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado e um terço desse corpo docente em
regime de tempo integral. O que na prática
se traduz em mais qualidade de ensino e
muito mais conhecimento.

“Em termos mais
práticos, na universidade, o aluno
tem sua formação
potencializada pela
pluralidade da
articulação entre
ensino, pesquisa
e extensão; tem
professores qualificados e com dedicação ao ensino e contato
com produção científica e cultural, fatores que
se somam às atividades corriqueiras de sala de
aula. E o diferencial se vê na prática, no mercado e na vida profissional.”

“Atualmente, a
Unifor cumpre
todas as exigências da Resolução
nº 3/2010 do Conselho Nacional de
Educação para
ser universidade.
Evidentemente,
isso não diminui o
compromisso da Instituição em alcançar e
ultrapassar todos os indicadores que refletem
a excelência de uma universidade.”

Prof. Henrique Sá, vice-reitor de
Ensino de Graduação da Unifor

Na origem, com uma educação mais abrangente e
depois incorporando certo
grau de especialização,
as instituições de ensino
superior encontram na
pluralidade de sua formação o diferencial para
serem universidades
A universidade conta com professores
que dispõem de tempo para se reciclar constantemente, realizar pesquisas e coordenar
os diversos projetos de extensão que uma
universidade pode ensejar. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que trata do dever que a educação superior tem de promover a extensão aberta

Profa. Adriana Rolim, chefe da Divisão de
Pós-Graduação Stricto Sensu da Unifor

à participação da população para difundir
conquistas e benefícios da criação cultural e
da pesquisa científica e tecnológica geradas
na instituição. “Ela possibilita a democratização do conhecimento ao levar o saber para
fora dos muros da universidade, ao passo
que o aprimora com aplicação prática e
oportuniza a participação da comunidade
no fortalecimento do capital social”, define
o vice-reitor de Extensão da Unifor, prof.
Randal Pompeu.
Da extensão para a produção científica.
Esse é o projeto da aluna Camila Carvalho,
que, ao finalizar o intercâmbio na França
em junho, já tem novos planos: “Quero ser
uma boa profissional, mas quero também
desenvolver pesquisas”, diz. E a pesquisa
assim como a pós-graduação são condições
indispensáveis a uma Universidade. Explica a chefe da Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu da Unifor, professora Adriana Rolim. “Uma universidade precisa apresentar
também produção sistemática e contínua
do conhecimento, programas institucionais
para o aprimoramento dos cursos de mestrado e doutorado, programa de iniciação científica orientado por professores doutores
ou mestres permanentes da instituição,
ações institucionalizadas que demonstrem
integração da formação de graduação e pósgraduação e cooperação nacional e internacional por meio de programas institucionalizados. Prerrogativas de que a Unifor dispõe tranquilamente”, ressalta.

“A extensão universitária é um
processo educativo, cultural e científico que, articulado com o ensino e
a pesquisa, viabiliza a relação transformadora e a criação de vínculo entre a universidade e a sociedade. Trata-se do
diferencial de uma universidade para uma
faculdade, que não possui institucionalmente
atividades de pesquisa e extensão, limitandose ao ensino de graduação.”
Prof. Randal Pompeu,
vice-reitor de Extensão da Unifor
15 | maio | 2011
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Cursos de Extensao
Confira os cursos de extensão com inscrições abertas. Mais informações: 3477
3114 / 3477 3255 e no site www.unifor.br.

Teatro

Igual a Você: nova
atração no campus
A peça terá apresentações de 20 a 22 de maio
Os males da vida moderna que atacam boa parte dos habitantes das grandes metrópoles são o alicerce desta comédia, que estreia dia 20 de maio no Teatro Celina Queiroz. A montagem conta
com a interpretação dos atores Camila
Morgado, Anderson Müller e Bia Nunnes.
No palco, eles se revezam em esquetes
que retratam de forma divertida as dores, angústias, conflitos e “loucuras” que
assolam a humanidade contemporânea.
Os textos são divididos em temas e
contam com seis dramaturgos. Convidado pela produtora Beta Leporage para
dirigir o espetáculo, Ernesto Piccolo achou
que seria muito divertido “brincar” com
esses textos que colocam uma lente de
aumento sobre problemas do cotidiano.
“É uma chance de dar risada dos nossos
problemas, dos nossos pitis”. E conta que
ficou feliz ao ver que no elenco estavam
antigos parceiros com quem tem intimidade profissional. “A única com quem eu
não tinha trabalhado era a Camila, que é
uma atriz maravilhosa”, garante.
SERVIÇO:
Dias 20, 21 e 22 de maio, com sessões
sexta e sábado, às 21h; domingo, às 19h
Ingressos: R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia)
Informações: 3477 3033 / 3477 3175
Classificação etária: 14 anos

Agende-se
Toda quinta-feira, às 13h30, na
sala A da Videoteca Unifor. Este
mês em destaque a parceria com
o projeto Cinema e Direito, do
Centro de Ciências Jurídicas.
• 19/5 - SESSÃO SALVE-SE
QUEM PUDER!
“O senhor das moscas” (Lord of the
flies, 1990, 87min). Direção: Harry Hook.
Baseado no livro homônimo de
William Golding, vencedor do
prêmio Nobel de 1983.
Debatedores: Paulo Rogério, professor
de Direito da Fa7; e Mary Lucia Cavalcante, professora de Direito da Unifor.
• 26/5 - SESSÃO DESENVOLVIMENTO
INSUSTENTÁVEL
“Collapse”
(2009, 82min). Direção: Chris Smith.
Debatedores: Rosendo Amorim,
doutor em sociologia; Sidney Guerra,
advogado e coordenador do curso
de Direito da Unifor; e Cleber Dutra,
doutor em Administração com ênfase
em desenvolvimento sustentável.

CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
• Balanced scorecard –
ferramenta de apoio à estratégia
• Ética profissional e oratória
• Excel básico / intermediário
• Implantação de recursos humanos estratégicos – PME (pequena e média empresa)
• Legislação previdenciária
• Mapeamento e desenho de processos
• Metodologia de Análise e Soluções
de Problemas (MASP)
• Prática de rescisão do contrato de trabalho
CIÊNCIAS HUMANAS
• Mapas mentais – potencializando ideias
• Marketing digital: abordagem geral sobre
as áreas de atuação, formatos e ênfase sobre
técnicas e práticas de social media marketing, web analytics, webwriting e ads
• Mosaico
• Oratória
• Produção de textos na rotina administrativa
• Psicopedagogia hospitalar:
implantação de projeto e atendimentos
CIÊNCIAS JURÍDICAS
• Alienação parental e responsabilidade
civil: uma análise da Lei nº 12.318/10
• Defesa do consumidor em juízo:
ações coletivas e individuais
• Inglês jurídico instrumental
• Princípios constitucionais incidentes
no Direito Penal brasileiro
CIÊNCIAS DA SAÚDE
• Avaliação e terapia dos distúrbios da fluência
• Cultura surda e ferramentas de mediação
da aprendizagem do aluno surdo
• Fonoaudiologia nas artes:
canto, teatro, rádio e TV
• Terapia manual e postural
CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
• Autocad 2002 – 2D e 3D (manhã ou noite)
• Criação de blogs, sites ou portais
utilizando a ferramenta Wordpress
• Desenho de croquis aplicado
ao projeto arquitetônico
• Gerenciamento de custos e análise
do valor agregado em projetos
• Gerenciamento e gestão de portfólio
• Gestão logística e cadeia de suprimentos
(supply chain)
• ISO 9001 e formação de auditores internos
• Java server faces
• Matlab básico – conhecimento da ferramenta computacional e iniciação à programação
• Sketchup aplicado ao projeto de interiores
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