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Graduação: em busca
do sucesso profissional
O semestre termina, e a Unifor cumpre sua missão ao graduar mais de 1.200 alunos, que
deixam a Universidade aptos a exercer a profissão que abraçaram. A noite de hoje é de muita alegria,
compartilhada com a família, os amigos e todos aqueles que acreditaram e investiram em cada um desses
profissionais. O início da carreira, já traçado por alguns, pode ainda ser uma incógnita para outros.
A torcida é por um amanhã marcado pelas melhores conquistas. Este é só o primeiro passo.
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Nesta edição especial de Colação
de Grau, a coluna traz dicas de
páginas na web para quem está
à procura de cursos e emprego
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não pare de investir na
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Férias
O campus está cheio de opções
de lazer em julho. Exposições,
teatro e o Festival Eleazar de
Carvalho compõem a programação
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#Update
formatura Depois de anos de estudo,

chegou o tão sonhado dia de levantar o canudo. As fotos no Flickr, as congratulações no
Twitter, a atualização do status no Facebook
demonstram a celebração desta vitória. Depois
de comemorar tão importante conquista, é
hora de seguir novos caminhos, profissionais
e/ou acadêmicos. E a internet pode ser uma
preciosa aliada do seu currículo.

pós

Quem terminou a graduação pode continuar seus estudos no Programa de Pós-Graduação Unifor – Lato Sensu e Stricto Sensu. Tem
interesse em se aperfeiçoar profissionalmente?
Confira os cursos de especialização e MBA. Busca aprofundamento acadêmico? O mestrado e
o doutorado são opções. Todas as informações
você confere no www.unifor.br/posgraduacao.

há vagas Durante a graduação, os alunos

contaram com uma ferramenta para cadastro
de currículos e inscrição em vagas de estágio
oferecidas pelas empresas: o Portal de Empregos Unifor. O que muitos não sabem é que esse
mesmo canal também disponibiliza oportunidades de emprego e trainee para os ex-alunos
da Universidade. Cadastre-se no endereço
http://estagios.unifor.br.

#relacionamento Redes sociais

com foco em carreira podem ajudá-lo a conseguir um posicionamento profissional oferecendo contatos e espaço para currículos. Sites como
o Linkedin (www.linkedin.com) e o Eacademy
(www.ecademy.com) conectam empresas e candidatos que oferecem e que procuram vagas.
Já o site Indica (www.indica. com.br) aponta os
profissionais que as empresas estão procurando.

#cuidados A presença nas redes sociais
já é comum para muitas pessoas, mas ainda
há quem erre na postura adotada na internet.
Comentários impróprios sobre o chefe ou a
empresa podem gerar desagradáveis repercussões e até demissões, principalmente se seus
colegas de trabalho estão adicionados ao seu
perfil. Todo cuidado é pouco, ainda mais
quando recrutadores avaliam possíveis
candidatos pela internet.
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Editorial

Mais que uma
formação

A Unifor tem a honra de celebrar com
seus formandos mais uma grande conquista: a Colação de Grau, que representa a conclusão de uma etapa importante
após uma longa jornada de estudos na
graduação e a possibilidade de concretizar novos sonhos. E você pode sonhar alto,
pois agora é um profissional graduado
por uma universidade de valor reconhecido nacionalmente, o que certamente fará
a diferença na avaliação do mercado.
Para isso, some a esse diferencial que
você possui no diploma aquilo que aprendeu ao longo do curso e, principalmente, sua vontade de continuar se aperfeiçoando. Quanto mais você investir na sua
carreira, e naturalmente quanto maior
for seu conhecimento, maiores serão
suas chances de sucesso profissional. Afinal, o aprendizado e o consequente desenvolvimento dos talentos são processos que nunca chegam ao fim; sempre há
algo novo a melhorar, a descobrir.
E opções não faltam para você. Na

Unifor, é possível continuar se qualificando
em um curso de pós-graduação lato sensu
(especialização e MBA) ou stricto sensu
(mestrado e, posteriormente, doutorado),
em cursos de extensão universitária ou
mesmo em outra graduação, já que agora
você tem a vantagem de poder ingressar
como graduado. Assim, ao mesmo tempo
em que você continua investindo em uma
educação de excelência, amplia sua rede de
contatos profissionais, o que aumenta suas
oportunidades no mercado de trabalho.
Nesta noite tão especial, parabéns a você
que é um dos mais de 1.200 novos profissionais formados, que se juntam aos mais de
70 mil graduados pela Universidade de Fortaleza. Mais que competência para o mercado de trabalho, vocês estão levando na bagagem repertório de vida. E nada como estar preparado para a vida. Continue contando com a Unifor para a realização de outras
grandes experiências e conquistas.
Valerya Abreu
Diretora de Comunicação e Marketing

Colacao de Grau

Um sonho realizado.
Novos passos a trilhar

Uma mistura de sentimentos toma conta
dos mais novos profissionais graduados do Ceará.
A carreira começando, as oportunidades aparecendo...
O primeiro passo foi dado. Agora vá mais longe
A Sabrina concluiu Direito e já está concorrendo à tão sonhada vaga do mestrado.
O Rafael passou em um concurso antes mesmo de colar grau em Odontologia. O André
se formou em Publicidade e Propaganda e
quer se especializar em teatro. O Leopoldo
saltou de estagiário para gerente. O Thiago
seguiu os passos da família e, ainda estagiário, montou sua empresa de contabilidade.
O André, a Sabrina, o Rafael, o Lepoldo e
o Thiago estão entre os formandos da Universidade de Fortaleza que colam grau na
noite deste 5 de julho. E dificilmente haja
algum concludente que não se identifique
com uma dessas histórias. Porque, apesar
de diferentes, elas possuem algo em comum.
São histórias de superação e dedicação em
prol de um só objetivo: o sucesso profissional e pessoal. Histórias que merecem essa
grande festa. Um parabéns coletivo e caloroso aos formandos Unifor 2011.1.

Superação

E quem pensa que essa história acaba aqui
está enganado. Os recém-formados já sonham
alto. Sonhos que com esforço e perseverança podem ser alcançados. É o que garante a
mais nova advogada Sabrina Maria Parente
Veras. Formada em Administração de Em-

presas, trabalhando nessa área e com filhos
para cuidar, ela decidiu cursar Direito em
busca de um sonho. “Sempre quis ensinar.
Tinha deixado essa vontade em segundo plano, mas em 2006 decidi dar uma reviravolta
na minha vida”. Agora, em paralelo à Colação
de Grau, ela concorre a uma vaga no mestrado
em Direito Constitucional da Unifor.
As circunstâncias da vida tardaram um
pouco o sonho de Sabrina, mas não acabaram com ele. Outros, entretanto, contam
com uma forcinha do destino para firmar
cedo seus passos. No caso do Thiago Lutif,
concludente de Ciências Contábeis, não foi
bem uma forcinha, mas a influência familiar. Mas não bastava se espelhar no pai e nos
irmãos mais velhos, era preciso mergulhar
de corpo e alma na profissão para fazer a
diferença no mercado. “Sou grato à oportunidade que a vida me deu, por ter realizado
a escolha certa”, conta Thiago, hoje sócio da
empresa contábil da família Lutif.

Recompensa

O publicitário André Gress e o cirurgiãodentista Rafael de Araújo Landim também
tiveram um rápido retorno da dedicação à
graduação. Rafael sempre apostou em concursos públicos e, antes mesmo de se for-

mar, passou em um no município de
Barbalha (CE). Já o André, esse não fica parado. Tem sua empresa de marketing, é do
Grupo Mirante de Teatro da Unifor, desenvolve outro projeto ligado ao teatro e vive
cheio de ideias. “Quero me especializar em
gestão pessoal e explorar o mundo das artes
cênicas”.
Há, ainda, aqueles que não deixaram escapar as oportunidades que o estágio ofereceu. É o caso do Leopoldo Braga de Melo
Filho, 26 anos, formado em Engenharia
Mecânica. “Quando estava no 5º semestre,
fui selecionado como estagiário na Cooperativa da Construção Civil do Ceará. Hoje
retorno como gerente dessa empresa. O estágio é uma etapa muito importante na graduação e precisa ser encarado com seriedade”, aconselha Leopoldo, que já tem planos
de fazer um MBA na Unifor.

Parabéns

Nesta matéria, há apenas um breve resumo de um grosso livro que poderia ser escrito com os relatos dos formandos 2011.1.
Porque, para a Universidade de Fortaleza, a
Colação de Grau representa o desfecho de
um importante capítulo na vida dos seus
eternos alunos. Hoje a Unifor entrega ao
mercado mais uma turma de profissionais
graduados. É hora de erguer o canudo, comemorar essa vitória e virar a página. Há
novos capítulos a serem escritos...
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Pos-Graduacao

E agora qual caminho seguir?
A colação de grau é
apenas o início de uma
longa jornada acadêmica, pois é fundamental
estar sempre ligado às
novidades da profissão
e investir constantemente na reciclagem
dos conhecimentos.
Mas, em geral, muitas
dúvidas surgem nesse
momento de mudanças
Quem tem projetos de crescer profissionalmente com certeza já está de olho em
uma pós-graduação. Afinal, independente de qual seja sua escolha, o importante é
estar focado e consciente de que o que a
sociedade exige atualmente são profissionais diferenciados. A conquista da graduação, celebrada hoje, deve ser comemorada e vista como um trampolim para saltos ainda maiores.
Como bem define o presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado
do Ceará (Funcap), Tarcísio Pequeno, “no
mundo contemporâneo, na construção da
chamada 'sociedade do conhecimento', o
elemento mais importante, o único realmente indispensável, é o ser humano bem
formado e altamente qualificado”.
Aos que estão se graduando agora, o
presidente da Funcap, ao mesmo tempo
que os parabeniza, adverte que “uma vida
de eternos estudantes é o que os espera”. E
explica: “Essa é uma perspectiva animadora, estejam certos. É uma demanda dos
tempos. Isto ocorrerá quer optem pelo
exercício imediato de suas profissões, ingressando no mercado de trabalho, quer
se decidam pela continuação de sua educação formal em programas de mestrado
e doutorado”.
Nesse sentido, aposta o vice-reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação, Roberto Ney Ciarlini Teixeira, os formandos da Unifor apresentam o diferencial de ter cursado uma
graduação em uma Universidade, tendo ao
longo desses anos experiências não apenas
na área do ensino, mas também de pesquisa e extensão. “Esse contato com a pesquisa, o envolvimento com professores da
pós, são estímulos para que os alunos apostem em uma formação continuada”.
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Para isso, opções não faltam na Unifor.
São mais de 70 especializações e MBAs,
além dos programas de mestrado e doutorado. Como reforça o vice-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da Unifor, além de
o recém-formado sentir essa necessidade
de buscar novos conhecimentos ou
requalificação profissional pelo desejo de
desenvolver outras atividades, a pós-graduação é cada vez mais exigida pelo 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.
Depois de decidir por fazer uma pósgraduação, a dúvida de muitos alunos é
por qual curso escolher. Lato ou stricto
sensu? Segundo Roberto Ciarlini, o aluno
deve fazer sua escolha a partir de suas necessidades. Optar por uma pós-graduação
lato sensu (cursos de especialização e
MBAs), por exemplo, fornece ao estudante, em menor tempo, uma formação
direcionada para a área de atuação desejada. Já o stricto sensu pode levar o profissional para a docência.
Esta última alternativa, que são os programas de mestrado e doutorado, é cada
vez mais trilhada por jovens atraídos pelo
desejo de atuar nos limites da arte e do
conhecimento de seus respectivos campos,
complementa Tarcísio Pequeno. “Hoje há,
para isso, amplas oportunidades. Há também um amplo leque de instrumentos e
políticas em apoio aos jovens de talento
que assim optarem”. Então, boa sorte e
sucesso!

Mestrados e Doutorados
• MESTRADO E DOUTORADO EM
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.
• MESTRADO E DOUTORADO
EM DIREITO CONSTITUCIONAL
Inscrições entre maio e junho, com início
das aulas no segundo semestre.
Fone: 3477 3293 – E-mail: ppgd@unifor.br
• MESTRADO E DOUTORADO EM
INFORMÁTICA APLICADA
Para o mestrado, inscrições em setembro
de cada ano, com início das aulas no
primeiro semestre do ano seguinte.
O Doutorado está com inscrições abertas
até 22 de julho. Fone: 3477 3268
E-mail: mia@unifor.br
• MESTRADO E DOUTORADO
EM PSICOLOGIA
Inscrições entre março e maio de cada
ano, com início das aulas no segundo
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

Capacitacao

Não pare de investir em você
Competência técnica e educação continuada são importantes para manter-se e
garantir uma posição profissional e uma carreira ascendente. Destaque-se no mercado
Chegar ao mercado de trabalho com um
diferencial para não se tornar apenas mais
um no universo competitivo. Esta deve ser a
meta do profissional, segundo a coordenadora da Divisão de Estágio, Oportunidades
e Talentos da Unifor, Fátima Távora. “Qualquer curso que agregue para o aluno a fim de
que ele possa ser inserido no mercado de
trabalho é um diferencial competitivo. A pósgraduação é um diferencial competitivo, não
só a graduação. O aluno deve dar continuidade ao processo de educação”, atesta ela.
Bastante valorizada, além de abrir oportunidades para impulsionar a carreira, mudar de emprego ou conquistar uma vaga melhor, a pós-graduação amplia a rede de contatos (o networking), dá maturidade à carreira, um maior embasamento para tomar decisões e acentua a disposição para enfrentar
desafios e a vontade de se atualizar.
Se considerarmos o censo do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), de 2009, 826.928
alunos concluíram algum curso de graduação presencial, entre universidades públicas
e privadas de todo o Brasil. Só no Ceará, em
2009, foram formados 15.861 profissionais.
Com base nesse contexto, as competência técnicas e a educação continuada são importantes para garantir uma posição profissional e uma carreira ascendente. Para Israel
Araújo, diretor executivo de uma empresa
de recursos humanos, “a empregabilidade
de um profissional, que define o quanto um
candidato é atrativo para o mercado e as suas

chances de conseguir um emprego, é composta basicamente de três fatores principais:
formação, experiência e idade. A formação
tem peso fundamental nesse tripé e contribui significativamente para o desenvolvimento ascendente de uma carreira profissional. Em tempos de competitividade, tornase fundamental manter-se atualizado, e a pósgraduação é uma das melhores maneiras de
atingir esse objetivo”.

Pós-graduação e ascensão

Felipe Carneiro se formou em Administração pela Unifor em 2007. Estagiário de
uma das maiores concessionárias de veículos do Norte/Nordeste, com o diploma de
graduação foi efetivado na empresa. Em
seguida, iniciou o curso de especialização
em Administração Financeira na Unifor,
concluído em 2009. Desde sua contratação,
já recebeu duas promoções. O próximo passo é realizar uma nova especialização, dessa vez na área de Marketing. “A pós-graduação tem muito peso porque a empresa analisa esse fator tanto na hora da contratação
quanto na hora da promoção”, avalia Felipe.
De acordo com a professora Fátima
Távora, “hoje em dia não basta só o curso
de graduação, é preciso dar essa complementação na vida acadêmica, novas formações, especializações, pois na vida nunca se
pode parar. A Unifor oferece essa continuação, dando condição ao aluno de dar continuidade a esse processo, com cursos de pós
e extensão”.

Cursos de Pos-Graduacao
A Unifor oferta cursos de especialização e MBA nas mais diversas áreas.
Confira agora a lista de cursos com
inscrições abertas. Mais informações
pelos telefones 3477 3174 e 3477 3178,
na coordenação de pós-graduação
(bloco B) ou na página
www.unifor.br/posgraduacao.
• Animação Gráfica e Game Design
• Arquitetura de Interiores
• Arte-Terapia
• Assessoria de Comunicação
• Audiologia
• Avaliação e Perícias de Engenharia
• Citologia Esfoliativa
e Onco-Hematologia
• Controladoria e Gerência Contábil
• 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
e Sucessões
• Espaço Urbano, Violência
e Práticas de Segurança
• Fisiologia do Exercício,
Atividade Física, Nutrição e Saúde
• Fisioterapia Respiratória
e Cardiovascular
• Gestão de Finanças
e Investimentos Imobiliários
• Gestão da Inovação Tecnológica
• Gestão de Negócios Imobiliários
• Gestão de Negócios no Varejo
• Gestão Pública
• Linguagem
• Manipulação Magistral
• MBA Consultoria e
Reestruturação de Negócios
• MBA em Gestão Empresarial
• MBA em Perícia e Auditoria Ambiental
• Paisagismo
• Poder e Práticas Políticas
• Responsabilidade Civil
• Saúde Coletiva
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Arte e Cultura

Opções de lazer nas férias
O campus da Unifor está sempre de portas abertas para a comunidade acadêmica e
o público geral, inclusive nas férias. Veja o que a Universidade oferece neste mês de julho
Mostras

Tesouros e
Simbolismos
da Colômbia
Pré-Hispânica
A exposição que traz o encanto do território colombiano, marcado pelas evoluções no
trabalho do metal. São peças vindas do Museu do Ouro da Colômbia, em um ambiente
para mergulhar na cultura e filosofia das sociedades ameríndias. O público pode desvendar história, filosofia e arte em objetos, imagens e textos que apresentam a vida dos povos daquela região ao longo dos séculos.
SERVIÇO:
Visitação até
18/9, de terça a
sexta, das 8h às
20h, e sábados
e domingos,
das 10h às 18h,
no Espaço
Cultural Unifor
Entrada gratuita
Agendamento
de visitas guiadas
para grupos:
3477 3319
www.unifor.br/ourosdacolombia

Otto Cavalcanti –
Do Brasil à
Catalunha

Centenário
de morte de
Gustav Mahler

As cores, lendas e tradições da obra do
renomado artista plástico Otto Cavalcanti podem ser apreciadas em uma exposição que
traça o panorama do trabalho do artista desde
sua saída do Brasil até seu estabelecimento
em Barcelona, na Espanha. São exibidos fortes traços da arte catalã, além de um trabalho
diversificado e realizado com bastante propriedade. Na mostra, o público pode conferir
trabalhos em óleo sobre tela, óleo sobre madeira, acrílico sobre madeira, desenho em
acrílico, aquarela sobre papel e desenho.

Como parte da programação do XIII Festival
Eleazar de Carvalho, que acontece no campus de 3
a 24 de julho, a exposição faz uma homenagem ao
renomado regente austríaco e compositor Gustav
Mahler, considerado também exímio orquestrador
por sua criatividade e pelo modo original como
combinava instrumentos e timbres.

SERVIÇO:
Visitação até
31/07, de terça
a sexta, das 8h às
20h, e sábados
e domingos,
das 10h às 18h,
no Espaço
Cultural Unifor
Entrada gratuita
Agendamento de
visitas: 3477 3319

Musica

Festival Eleazar
Carnaval dos animais de Carvalho
Teatro

Usando como pano de fundo o desfile de carnaval, os animais criados a partir das canções do
compositor e pianista francês Camille SaintSaëns discutem as relações difíceis oriundas da
convivência e a agradável descoberta do valor da
amizade. As canções desta fantasia inspiraram o
texto teatral, criando uma montagem original
para o Grupo Mirante de Teatro, a Camerata, o
Coral e a Companhia de Dança da Unifor.
SERVIÇO:
Dias 9, 10, 16, 17, 23 e 24/7, sessões aos sábados
e domingos, às 17h – Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia) – Inf.: 3477 3033 / 3175

SERVIÇO:
Visitação de 3 a 24/7, de segunda a sexta, das
9h às 21h, sábados e domingos, das 9h às 14h,
no hall da Biblioteca – Entrada gratuita
Informações: 3477 3311

O festival contempla apresentações de
concertos sinfônicos, recitais, cursos de instrumentos musicais (violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, fagote, oboé,
trompa, trompete, trombone, percussão),
cursos de dança e coreografia, canto e técnica
vocal, regência de coro, regência de banda,
música de câmara, história da música e história da arte. Além disso, um grande espetáculo
a céu aberto encerra o festival.
SERVIÇO:
De 3 a 24/7, no Teatro Celina Queiroz
Programação completa www.unifor.br/teatro

Agende-se

Unifor Plástica
A exposição só começa em outubro, no dia 13,
mas quem quiser ser um dos artistas que compõem a mostra só tem até o dia 1º de agosto para
inscrever seus trabalhos de artes visuais com a
temática Educação pela Arte. A inscrição pode ser
online. É só acessar www.unifor.br. A Unifor Plástica é uma importante mostra que reúne o talento
de artistas nacionais e internacionais no Espaço
Cultural Unifor. Este ano, entre 130 e 150 obras
serão expostas de 13 de outubro a 18 de dezembro.
SERVIÇO:
Inscrições de trabalhos para a exposição de
13/10 a 18/12 já estão abertas e seguem até 1º/8,
no site www.unifor.br – Informações: 3477 3311
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