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Concludentes do curso de Farmácia comemoram
a conquista da graduação, representando
aqui os demais formandos de 2011.2

Vibrando com a formatura
Hoje à noite mais de 1.500 alunos declaram-se formados. A conquista, compartilhada
com familiares e amigos, deve ser mesmo celebrada. Sorriso estampado no rosto,
eles entoam em uma só voz: é muito bom estar graduado!
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Graduação: é hora
de comemorar
a conquista

“A ficha ainda não caiu: estou
me formando. É uma sensação boa, de
felicidade e de realização. Achei o meu
curso ótimo, pois engloba um pouco de
tudo de telecomunicações. Para os que
não se formaram, a dica é não desistir
nunca. Quero fazer um MBA em Gestão
de Projetos ou Gestão de Redes e penso
em fazer também um curso internacional”.

Terminar um curso de graduação é sempre sinônimo
de alegria. Hoje são 1.511 formandos. Uma noite de
encanto para os novos graduados e suas famílias.
“É um sentimento muito bom. Estou
muito orgulhosa de minha filha e de ter
visto e acompanhado o seu crescimento”,
afirma Maria das Graças Jorge Magalhães.
Sua filha, Emanuelle Jorge Magalhães, é
concludente do curso de Fisioterapia.
“É um sonho realizado e mais uma etapa
concluída. Foi o primeiro passo, não vou
parar”, acrescenta a concludente. O sentimento de dona Maria das Graças e de sua
filha Emanuelle é compartilhado pela
maioria das outras famílias.
Reunidos nesta edição especial de Colação de Grau do jornal Unifor Notícias encontram-se depoimentos de alunos dos
cinco centros do conhecimento: administrativa, humanas, jurídica, da saúde e tecnológica, representando os 30 cursos de
graduação ofertados pela Unifor. São depoimentos que demonstram a felicidade

do momento mesclada com o orgulho de
uma responsabilidade cumprida e a consciência de uma outra fase que se inicia em
breve. Eles não querem parar os estudos –
planejam uma pós-graduação como forma de ampliar e aprofundar seus conhecimentos. Uma ideia adequada para quem
quer estar sempre antenado com as
demandas e oportunidades do mercado.
Os novos formandos passaram quatro, cinco anos e às vezes até mais tempo
cursando a graduação. Viveram diferentes
histórias, fizeram novos amigos, despertaram para mundos ainda não explorados.
Estudaram, se esforçaram e agora estão
formados.
Congratulamos a todos pelo objetivo
alcançado e também seus familiares.
Curtam este momento único! É mais
do que merecido.

Marconi Cidrão, concludente
do curso de Engenharia de
Telecomunicações

Cheios
de emoção
A seguir, você confere
os sentimentos e as
expectativas que invadem
as mentes e os corações de
alguns dos concludentes
deste semestre.

“Temos a convicção de que os
formandos carregam não só conhecimentos,
habilidades e competências, mas o legado de
uma instituição de 38 anos, que a marca Unifor
representa. Temos também uma grande
confiança de que a expectativa que os aguarda
é promissora. Fortaleza está precisando de
novos talentos, e eles estão se formando em
um momento muito interessante. Desejo-lhes
muito sucesso na carreira que vão abraçar”.
Prof. Henrique Sá,
vice-reitor de ensino de graduação
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“Neste momento, estou bem
ansiosa. É uma sensação de felicidade,

“É um momento de fechamento. Arquitetura e Urbanismo é um curso

missão cumprida e nostalgia. O curso é
novo, e isso fez com que a gente ficasse
muito próxima dos professores. O curso é
excelente, tem um ótimo corpo docente e
possui uma estrutura completa. Eu quero
fazer uma pós-graduação, mas ainda não
defini onde, talvez vá para o Rio de Janeiro”.

em que a gente se envolve muito e passa
quase o dia todo aqui. A Unifor faz parte
da vida da gente. As amizades, as viagens
ficam para a vida inteira. E foi gratificante
apresentar um trabalho de conclusão de
curso em que passamos um ano nos
preparando. Estou pensando em um
mestrado, provavelmente em São Paulo”.

Simone Magalhães Pacheco,
concludente do curso de
Audiovisual e Novas Mídias

Bruna Gripp Ibiapina, concludente
do curso de Arquitetura e Urbanismo
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“Eu me sinto muito feliz,
“Dá um frio na barriga sentir que
vamos agora enfrentar o mercado. Mas
me sinto preparada, estou pronta para
novos desafios. Gostei muito do meu
curso e estou satisfeita com o que aprendi.
A receita é ter garra e ir sempre se aprimorando. Tenho duas propostas de trabalho e tenho em mente fazer uma especialização em Fonoaudiologia Hospitalar”.
Gabryela Assunção, concludente
do curso de Fonoaudiologia

“Eu estou muito feliz. A expectativa
é boa para o mercado de trabalho e eu me
sinto bem preparada. A duração do curso é
de 4 anos e meio, e eu concluí em 6 anos e
meio porque fiz quatro estágios extracurriculares. A dica que dou para os que ainda
não concluíram é ir atrás de atividades fora
da sala de aula. Eu quero dar continuidade
aos estudos e pesquisar especificamente
sobre saúde pública”.
Ana Vládia Brasileiro,
concludente do curso de Farmácia

é a maior emoção da minha vida. E é
também uma sensação de responsabilidade saber que estamos formados. Mas
estou capacitada. Durante o curso, toda
vez que eu precisei de apoio, eu o recebi.
Quando eu estava no 6º semestre, montei
uma empresa. Coloquei em prática tudo
que eu aprendi na Unifor. E eu quero dar
continuidade aos meus estudos, fazer
uma especialização ou um mestrado”.
Jacklane Vasconcelos Tatibana,
concludente do curso
de Ciências Contábeis

“Primeiro, é um grande alívio.
É mais uma etapa vencida. Foi difícil
conciliar casa, família, estudos, mas o
sentimento geral é de felicidade. Gostei
muito do meu curso, os professores
são ótimos. Estou saindo já empregado
e planejo fazer uma pós-graduação
em Projetos”.
Rodrigo Mapurunga Benevides,
concludente do curso
de Engenharia Mecânica

“É um sentimento de realização
de um sonho com a sensação de alívio.
“Eu estou realizando um sonho.
Sinto-me orgulhosa e feliz. Eu sei que dei
apenas o primeiro passo com a graduação.
Ainda há um longo percurso pela frente.
A dica para quem está começando é
aproveitar e dar importância a todos os
semestres. Tenho planos de fazer uma
especialização em Marketing na Unifor”.
Renata Souza Teixeira, concludente
do curso de Administração

“É uma sensação de alívio e
dever cumprido. A ideia agora é
fazer uma pós-graduação ligada à área
de moda. O meu trabalho de conclusão
de curso foi voltado à área de marketing,
focado na loja de confecção feminina da
minha mãe. E o meu sonho é dar
continuidade a esse trabalho”.
Rayna Nara Gomes Bezerra,
concludente do curso de
Publicidade e Propaganda

A gente passa por muitas coisas durante o
curso e cria a expectativa de ganhar um
bom salário (risos). O mercado está aquecido na minha área, então a expectativa é boa.
Quero trabalhar para depois decidir qual
pós-graduação fazer. A dica que dou para
os que estão iniciando o curso é: estude,
pois só os bons vão atuar na carreira”.
Marcos Musy de Oliveira,
concludente do curso
de Engenharia Civil

“É a realização de um sonho
me formar em Direito. É um momento
muito importante para mim, uma etapa
concluída. O objetivo agora é galgar a vida
profissional, estudar para o exame da
OAB e seguir carreira jurídica. No futuro,
quem sabe, prestar concurso para a
Defensoria Pública”.
Jéssica Monteiro Guedes,
concludente do curso de Direito
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Para quem não
quer parar de crescer
Fazer uma pós-graduação é
uma meta da maioria dos recémgraduados. Seja lato ou stricto
sensu, uma pós representa o
aperfeiçoamento de competências
já adquiridas e a busca por
novos conhecimentos.
Em todo o Brasil, somente no ano passado, foram
quase 974 mil graduados em cursos de nível superior.
E mais de 170 mil pessoas se matricularam em um
curso de pós-graduação. Os dados são do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) e mostram como o mercado de trabalho está com uma concorrência acirrada e a exigir
cada vez mais capacitação de seus profissionais. Uma
pós-graduação, lato ou stricto sensu, é tida como uma
boa opção rumo ao aperfeiçoamento de competências e apreensão de novos conhecimentos.

Fortaleza. “Hoje eu gerencio uma agência dos Correios. Queria enriquecer os meus conhecimentos em
gestão para colocá-los em prática e aprimorar o que
faço na empresa. A Unifor é uma universidade de
respaldo e o conteúdo está sendo satisfatório”, avalia.
Um curso lato sensu também é uma oportunidade para pessoas que querem se aprofundar em uma
área próxima à da sua formação. Antônia Grazianne
Ferreira Dias, por exemplo, formou-se em Administração pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC) e
está fazendo um curso de especialização em Controladoria e Gerência Contábil na Unifor. “Escolhi fazer
o curso porque estou trabalhando na área financeira
de uma empresa e tenho que ter mais conhecimentos em contabilidade. O mercado exige que a gente
esteja sempre buscando aprender coisas novas.
A Unifor é referência pelo seu ensino e qualidade
do campus”, justifica.

STRICTO SENSU

LATO SENSU
As pós-graduações lato sensu compreendem
programas de especialização e incluem os cursos de
MBA. A expressão em latim significa “em sentido
amplo”, por isso os candidatos a esse curso podem
vir de diversas áreas. É o caso de Adalberto Fernandes Ribeiro. Formado em Biologia pela Universidade
do Vale do Acaraú (UVA), ele agora está fazendo
MBA em Gestão Empresarial na Universidade de

A expressão em latim stricto sensu quer dizer “em
sentido restrito”. As pós-graduações dessa categoria
englobam programas de mestrado e doutorado. São
cursos de maior profundidade e mais longos que os
de especialização. Geralmente o mestrando ou doutorando já tem formação na área do curso e muitos
os escolhem para seguirem a carreira acadêmica.
Mara Lívia Moreira Damasceno, mestranda em
Direito Constitucional, é um bom exemplo. “Termi-

“Dentre tantas possibilidades de pós-graduação, a Unifor se coloca como uma opção muito interessante na medida em que é
capaz de atrair profissionais com rica experiência no mercado de trabalho, capazes de
contribuir e fazer a diferença na formação e
aperfeiçoamento dos seus alunos”.
Prof. Roberto Ney CiarliniTeixeira,
vice-reitor de pesquisa e pós-graduação

nei o curso de Direito na Unifor em 2009 e sentia a
necessidade de me qualificar mais, renovar os conhecimentos e me atualizar. Pensei em um programa
de mestrado porque quero ensinar. Fui bolsista e
me apaixonei pela pesquisa”, diz.
Ricardo Pinheiro Maia Júnior tem pensamento
parecido. Ele se graduou em Psicologia em julho e
enveredou pelo mestrado em agosto. “Quis aproveitar o tempo e encarar logo o mestrado. Tinha dois
objetivos: me preparar profissionalmente e também
seguir a carreira acadêmica. O mestrado em Psicologia da Unifor tem conceito 4 e um corpo docente
formado por doutores”, avalia.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERTADOS EM 2012
Cursos de Especialização
• Administração de Empresas
e Liderança de Grupos
• Animação e Jogos Eletrônicos
• Arquitetura de Interiores
• Assessoria de Comunicação
• Atenção Farmacêutica
• Audiologia
• Auditoria
• Avaliação e Perícias de Engenharia
• Comércio e Gestão de Finanças
Internacionais
• Controladoria e Gerência Contábil
• Design Gráfico
• Direito Ambiental
• Direito do Consumidor
• Direito Internacional
• Direito e Processo Tributários
• Direito e Processo Tributários
• Direito e Processo Tributários
• Direitos Humanos, Desenvolvimento
e Governança
• Docência em Educação a Distância
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• Educação Física Escolar
• Engenharia de Petróleo
• Estrutura das Edificações
• Fisioterapia Traumato-Ortopédica
Funcional com Ênfase em Terapias
Manuais
• Fisioterapia Respiratória
e Cardiovascular
• Fisioterapia Dermato-Funcional
• Fisioterapia Neonatal e Pediátrica
• Fisioterapia Neurológica Funcional
• Fonoaudiologia Hospitalar com
Enfoque em Disfagia
• Gestão Ambiental
• Gestão de Energia
• Gestão de Obras de Engenharia
• Gestão Pública
• Marketing
• MBA Consultoria e Reestruturação
de Negócios
• MBA em Administração Financeira
• MBA em Coaching e Gestão
por Competências

• MBA em Consultoria em
Aposentadoria e Pós-Carreira
• MBA em Gestão Comercial
• MBA em Gestão da Produção
e da Qualidade
• MBA em Gestão de Pequenas
e Médias Empresas
• MBA em Gestão Estratégica
de Marcas
• MBA em Governança de Tecnologia
da Informação
• MBA em Normas Internacionais
de Contabilidade
• MBA em Produção e Logística
• MBA Executivo da Construção Civil
• MBA em Gestão de Negócios
e Investimentos Imobiliários
• MBA em Gestão e Certificação em
Qualidade na Produção de Alimentos
• Moda e Comunicação
• Moldagem de Plásticos por Injeção
• Paisagismo
• Perícia Forense Computacional

• Política, Direito e Relações
Internacionais
• Processamento e Refino de Petróleo,
Gás e Biocombustíveis
• Projeto e Gestão da Produção
de Mobiliário
• Química Ambiental
• Responsabilidade Civil
• Saúde Coletiva
• Segurança da Informação
• TV Digital: Tecnologia e Comunicação

Programas de Mestrado
e Doutorado
•
•
•
•
•

Administração de Empresas
Direito Constitucional
Informática Aplicada
Psicologia
Saúde Coletiva

Curso de Doutorado
• Biotecnologia (em parceria com
a Rede Nordeste de Tecnologia)

