JORNAL DO

© Marc Riboud

Informativo quinzenal | # 182 | 1o de março de 2010 | www.unifor.br

Beijing, China, 1965

Semestre tem início com
três grandes exposições
Marc Riboud - Fotógrafo e A Escrita Chinesa marcam as exposições
em cartaz no Espaço Cultural Unifor no ínicio do primeiro semestre
letivo de 2010. A Universidade guarda ainda para abril a abertura
da exposição do grande artista plástico brasileiro Vik Muniz.
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NOVIDADES

SERVIÇOS

ENTREVISTA

Volta às aulas com grandes
novidades: disciplinas em inglês
para todos os cursos e dupla
graduação. Veja como é possível

Como o semestre está só
começando, aproveite para
conhecer melhor tudo que a
Universidade tem a oferecer

O novo presidente da OAB-CE,
Valdetário Andrade Monteiro, fala
sobre sua trajetória profissional
e a parceria com a Unifor
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GRADUAÇÃO

Novos projetos em 2010
Volta às aulas com grandes
novidades: disciplinas em língua
estrangeira para todos os
cursos, titulação internacional
e dupla graduação no CCA
Por meio de convênios firmados com
universidades da Alemanha e da França, os
alunos dos cursos de Administração, Comércio Exterior e Ciências Econômicas têm a possibilidade de obter a dupla titulação internacional. Para se candidatar a esse programa, é
necessário cursar o primeiro semestre da graduação na Unifor, atingir a média global mínima e possuir conhecimento em língua estrangeira. A partir daí, o aluno cursa o 5º e o
6º semestres na universidade de destino e
retorna à Unifor para concluir a graduação e
colar grau com um importante diferencial:
em vez de um, ele receberá dois diplomas.
Um conferido pela Unifor e outro pela instituição estrangeira.
O programa de dupla titulação internacional, além de possibilitar a ida de brasileiros a
universidades estrangeiras, beneficia os alunos que cursam toda a graduação em Fortaleza, pois o intercâmbio acontece também
para o Brasil, proporcionando o contato com
estudantes de fora.

LÍNGUA ESTRANGEIRA
A Unifor é pioneira no país ao incluir nas
grades curriculares dos seus cursos de gra-

duação – a princípio, Administração, Comércio Exterior e Ciências Econômicas – disciplinas em língua inglesa. Atualmente, são ofertadas 12 disciplinas nessa modalidade, todas
do Centro de Ciências Administrativas (CCA),
mas que também podem ser cursadas por
alunos dos demais centros. Estes podem
cursá-las como optativas e integralizar os créditos como parte de seu fluxograma.
O acesso a essas disciplinas independe
da opção pela dupla titulação internacional,
e para cursá-las não há nenhum custo adicional. Vale ressaltar que todos os professores
inseridos nesses programas possuem titulação
de mestre e doutor, além de experiência acadêmica em países de língua inglesa.

SERVIÇO

Unifor Card
Os alunos da Unifor dispõem de um recurso que permite a aquisição de serviços
como sessões de multimídia, impressões,
xerox, efetuar pagamentos de multas sobre empréstimos de livros na Biblioteca e
realizar compras na Loja do Campus. Trata-se do Unifor Card, um sistema com débito na fatura da mensalidade que possibilita a utilização de serviços e traz vantagens para o aluno. Com ele, é possível também pagar a Academia.
O Unifor Card funciona por meio do
cartão da Biblioteca, que está sendo entre-

gue aos alunos novatos
na recepção
do prédio. O cartão,
que é fundamental
para o acesso à Biblioteca e a outras unidades
do campus, para o empréstimo de livros e o uso do guardavolumes, também servirá para
agilizar a vida do estudante no campus.
Mais informações sobre a adesão ao sistema na Divisão Financeira, no DAE.
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DIPLOMA

Dois cursos
em 5 anos
Dar aos alunos a oportunidade de receber duas titulações em apenas cinco
anos, ampliando as áreas de conhecimento e a capacitação profissional. Esse é o
objetivo da Unifor com a dupla graduação interna, ofertada inicialmente para os
cursos de Ciências Econômicas e Comércio Exterior. O programa funciona da seguinte forma: para concluir o curso de
Ciências Econômicas, por exemplo, o aluno matriculado precisa cursar o total de
168 créditos para receber seu título. Agora, com a dupla titulação, ele pode se
graduar também em Comércio Exterior,
bastando, para isso, acrescentar mais 32
créditos ao seu histórico de graduação.
A dupla graduação atende a todas as
diretrizes do Ministério da Educação e
reforça a preocupação da Universidade
de Fortaleza de estar sempre atenta às
novas tendências do mercado, como forma de promover a excelência profissional aos seus alunos. Se você é aluno de
Ciências Econômicas ou de Comércio Exterior e quer fazer parte desse programa,
entre em contato com os coordenadores
dos cursos: Francisco Alberto, no 3477
3195; e Tereza Oliveira, no 3477 3087.
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ALÉM DA SALA DE AULA

Aproveite a estrutura do campus
Com o ingresso na Unifor, um mundo de possibilidades
se abre. Conheça aqui informações sobre alguns dos
muitos serviços imprescindíveis à vida no campus

Biblioteca
Você encontra no campus uma das maiores bibliotecas do estado,
reconhecida por sua riqueza de acervo e infraestrutura. São cerca
de 220 mil volumes nas áreas de ciências humanas, jurídicas,
tecnológicas, da saúde e administrativas. Funciona de segunda a
sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, das 7h30 às 16h25. Para ter
acesso ao acervo, os alunos novatos devem pegar o cartão da
Biblioteca, também conhecido por Unifor Card, que já está sendo
entregue na recepção do prédio. O cartão é fundamental para o
acesso à Biblioteca e a outras unidades do campus, para o empréstimo de livros e para usar o guarda-volumes.

DAE
A Divisão de Assuntos
Estudantis é um dos
espaços imprescindíveis
para a vida no campus.
É lá que o aluno obtém
diversos serviços, tais
como declaração de estudante, histórico escolar
e diploma, além de pedir
a inclusão de seu nome como possível concludente. É lá também
que fica a Divisão de Estágio. O espaço fica no prédio da Reitoria e
funciona das 7h30 às 22h. Informações pelo fone 3477 3136.

Espaço Cultural Unifor
Contemplando dois ambientes, um situado no hall da Reitoria e
outro no 2º andar do prédio, o Espaço Cultural Unifor recebe
grandes exposições, nacionais e internacionais, e realiza com
sucesso o Projeto Arte-Educação, que acolhe milhares de estudantes da rede pública e particular em visitas guiadas. Monitores –
alunos como você – esperam sua visita para apresentar as obras e
um pouco da vida dos grandes mestres das artes.

Teatro Celina Queiroz
A Unifor conta com o Teatro Celina Queiroz, um dos principais
espaços de divulgação das artes cênicas do Ceará. O teatro é
palco das manifestações artísticas da cidade, além de ser o berço
do Projeto Teatro Celina Queiroz Grandes Espetáculos, que insere
Fortaleza no circuito das grandes apresentações teatrais do
país. O espaço se localiza no campus da Unifor, no bloco T.

Centro de Convivência
Encontrar os amigos para um lanche, fazer impressão de trabalhos
ou comprar aquele presente de última hora? Uma boa dica é o
Centro de Convivência. Além da praça de alimentação, lojas e gráfica
rápida, é possível encontrar agência de viagem, agência bancária
e dos Correios, cibercafé, farmácia, livraria e salas de projeção.
Lá também são realizados eventos culturais e acadêmicos.

Parque Desportivo
A Unifor conta com uma estrutura completa para a prática
esportiva, uma das mais modernas do país. No Parque Desportivo,
você encontra o Ginásio Poliesportivo (um complexo com 5 mil
m²), piscina, quadra de vôlei de areia, quadras de tênis, campo de
futebol oficial, campo de futebol society e o Estádio de Atletismo,
que recebe eventos nacionais e internacionais e é certificado pela
Confederação Brasileira de Atletismo.

Academia
Para comodidade dos alunos, que contam com desconto
especial, a Academia Unifor atende quem busca saúde e mais
disposição para o dia a dia ou simplesmente quem quer ficar
em forma e manter uma rotina de vida mais saudável.
Localizada no Nami, ao lado do campus, oferece musculação,
ginástica, natação, hidroginástica, além de avaliação física.
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UNIVERSIDADE

Atividades no campus
A volta às aulas nunca é a mesma quando o entusiasmo traz a oportunidade
de começar ou mesmo concluir algum projeto ou se engajar em atividades
há tempos planejadas. Veja o que a Universidade de Fortaleza tem a oferecer

Entre quem chega e quem se prepara para
deixar a vida no campus, a dica em comum
é definir o foco naquele projeto ou atividade
que vai deixar sua formação ainda mais completa. Procurar um estágio, se encaixar nos
grupos de pesquisa, participar do Coral, das
seleções desportivas ou se engajar em programas de voluntariado. As opções estão aí.
A Divisão de Assuntos Desportivos (DAD),
por exemplo, já recebe inscrições para a seleção de novos atletas. Para a prática de atividade física, os alunos contam com a excelente estrutura do Parque Desportivo Unifor,
referência no país, e com o apoio da Universidade a alunos atletas em competições. A
Universidade também mantém o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo. Interessados em participar podem procurar a DAD,
localizada no Ginásio Poliesportivo.
Os amantes da arte também encontram
no campus a oportunidade de exercitar seus
talentos, participando dos Grupos de Arte:
Camerata, Coral, Grupo Mirante de Teatro e
Companhia de Dança. Os interessados devem ficar atentos às audições técnicas, que
acontecem ao longo do ano. Tanto os Grupos de Arte como os eventos culturais realizados na Universidade são coordenados pela
Divisão de Arte e Cultura.
Em duas modalidades (institucional e vo-

luntária), a monitoria é um dos primeiros passos para quem tem a docência acadêmica
como meta. Na monitoria, você amplia conhecimentos e facilita a aprendizagem dos
colegas. É uma atividade voltada para alunos que têm pelo menos três semestres concluídos e mantêm um bom desempenho no
curso. Para mais informações, procure o representante de monitoria de seu centro, a
Divisão de Assuntos Pedagógicos.
O engajamento em projetos sociais é facilitado na Universidade de Fortaleza. Os projetos são desenvolvidos pela Divisão de Responsabilidade Social, na Vice-Reitoria de Extensão, e também pelas coordenações de alguns cursos. O Jovem Voluntário, por exemplo, recebe inscrições até 5 de março. Além
de poder contribuir para o bem-estar da comunidade, os projetos sociais são uma excelente oportunidade para ampliar conhecimentos. Mais detalhes na Divisão de Responsabilidade Social, na coordenação do seu
curso ou na homepage da Unifor.

ESTÁGIO, PESQUISA
OU INTERCÂMBIO?
Se a opção é por começar o semestre
experimentando a prática profissional e sendo remunerado por isso, a Divisão de Estágio é o melhor caminho. A Divisão de Está-
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gio está instalada no prédio da Reitoria, dentro
da Divisão de Assuntos Estudantis (DAE). Lá
o aluno pode se inscrever e concorrer a uma
das vagas disponibilizadas pelas diversas
empresas que mantêm convênio de contratação com a Unifor. A Divisão de Estágio da
Unifor acompanha todo o processo de contratação do aluno, fornecendo suporte para
isso. Semanalmente, sempre às segundasfeiras, as vagas são atualizadas e divulgadas
no site da Unifor.
Já os alunos interessados em pesquisa
podem participar do Programa Aluno Voluntário de Iniciação Científica (Pavic). Os prérequisitos para inscrição neste programa e
em outros ofertados pela Unifor podem ser
conferidos no endereço eletrônico www.unifor.br/pesquisa ou ainda nos respectivos núcleos de pesquisa de cada centro do conhecimento. As inscrições podem ser realizadas
a qualquer momento nos núcleos.
Se você gosta de viajar e conhecer novas
culturas, há ainda a opção do Programa de
Intercâmbio Acadêmico Internacional, que
também inicia o semestre com inscrições abertas. A Unifor mantém convênio com 110
universidades da América do Norte, América
Latina e União Europeia, onde os alunos
podem estudar de seis meses até um ano,
sem atrasar o andamento do curso.
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EDUCAÇÃO

Seguro
Educacional

ARTE

Em frente ao Pentágono, jovem americana enfrenta
com uma flor a tropa armada, em protesto à guerra
do Vietnã (Washington, Estados Unidos, 1967)

Atrações do Espaço
Cultural Unifor

INVESTIMENTO

A fotografia francesa contemporânea e a escrita chinesa marcam
as exposições em cartaz em março no Espaço Cultural Unifor
Duas grandes exposições figuram na
agenda de março do Espaço Cultural Unifor.
A mostra Marc Riboud - Fotógrafo, que reúne as obras mais representativas da carreira
do fotógrafo francês, e a exposição A Escrita
Chinesa, com registros em painéis explicativos, objetos e utensílios diversos desta que
é uma das mais antigas formas de escrita.
Uma rica viagem pela obra do fotógrafo
francês Marc Riboud, a mostra evidencia a
diversidade de épocas e locais clicados por
Riboud, reunindo as 60 fotos mais representativas dos 50 anos de carreira do fotógrafo. Marc Riboud é autor de algumas das
imagens mais inspiradoras do fotojornalismo. Sua foto mais famosa é a de uma menina com uma flor em frente à tropa armada,
numa manifestação próxima ao Pentágono
contra a Guerra do Vietnã.

Aberta até 7 de março, a exposição A Escrita Chinesa: das inscrições oraculares aos
dígitos binários apresenta painéis explicativos que levam a uma viagem da pré-história
à era da informática, além de peças originais, entre ossos, cerâmicas e vasos de diversos
períodos. A escrita chinesa é uma das mais
antigas conhecidas, fundadora e transmissora
da civilização chinesa, constituindo um fator de coesão da nacionalidade e um traço
de ligação entre a China e outras nações.
SERVIÇO:
• A Escrita Chinesa: das inscrições oraculares
aos dígitos binários - Até 7/3, no Espaço
Cultural Unifor, 2º andar da Reitoria
• Marc Riboud - Fotógrafo - De 9/3 a 25/4,
no Espaço Cultural Unifor Anexo - Hall da
Reitoria - Visitação: de terça a sexta, das 10h
às 20h; sábados e domingos, das 10h às 18h
Exposições abertas ao público
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Os alunos com bom desempenho acadêmico e regularmente matriculados podem candidatar-se ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), o programa de crédito universitário do Brasil. Criado
em 1999, o Fies é destinado a estudantes que
não podem arcar com os custos da sua formação em instituições de ensino superior não
gratuitas credenciadas e com avaliação positiva junto ao MEC. Atualmente, o Fies passa
por mudanças para atender a um maior número de estudantes. Interessados em participar
podem acessar o site http://iesfies.mec.gov. ou
procurar a Secretaria Executiva da Comissão
do Fies/Unifor, no prédio da Reitoria, térreo.
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Financiamento
Estudantil
Os alunos com bom desempenho acadêmico e regularmente matriculados em cursos
da Universidade podem candidatar-se ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (Fies). Criado em 1999, o Fies é destinado a estudantes que não possam arcar com
os custos da sua formação em instituições de
ensino superior não gratuitas, devidamente credenciadas no programa e com avaliação positiva junto ao MEC.
Os estudantes interessados em participar do
Fies podem se inscrever pela internet, no site
http://iesfies.mec.gov.br. Mais informações na
Secretaria Executiva da Comissão do Fies/
Unifor, no prédio da Reitoria, térreo.

ENTREVISTA

Presidente da OAB
fala de carreira
jurídica e parceria
com a Unifor
O novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção
Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, visitou a Unifor no dia 1º de
fevereiro. Valdetário, que é o primeiro presidente da OAB-CE formado pela Unifor, relembrou o ingresso e a passagem pela Universidade. Ele assumiu a presidência da Ordem em janeiro de 2010, aos 38
anos. Recebido pelo chanceler Airton Queiroz e pela reitora Fátima
Veras, o ex-aluno ressaltou a importância da parceria entre a OABCE e a Unifor. Na ocasião, falou ainda sobre sua trajetória profissional e o primeiro evento da Ordem em conjunto com a Unifor:
a tomada de juramento, na última semana de fevereiro
Jornal do Campus - O Sr. poderia falar um
pouco da sua trajetória profissional?
Valdetário Monteiro - Ingressei na Unifor
em 1992 para cursar Direito e me apaixonei
pela atividade. Em 1996, me formei quando
o curso celebrava 20 anos. Na OAB, comecei
a participar das atividades em 2000, quando
fundei e depois fui presidente da Comissão
de Estudos Tributários. Em 2003, concorri à
vaga de secretário geral da Ordem. Já em
2006, fui eleito presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e, em 2010, assumi,
no dia 1º de janeiro, a presidência.

EXPEDIENTE

JC - E sobre sua visita à Unifor?
VM - Primeiro, tem o propósito de agradecer à Universidade a oportunidade que tive
na minha formação. Fui bolsista da Unifor, e
sem essa bolsa talvez não tivesse me formado. Especialmente para uma pessoa vinda
do interior, de Arneiroz, como eu, com todas
as dificuldades de um aluno sem dinheiro
para comprar livros, utilizando a Biblioteca,
e que, aos poucos, foi estudando e conseguindo se desenvolver. Em segundo lugar,
acredito numa parceria entre a OAB e a Unifor
para incentivar os alunos que têm dificulda-

de financeira. Esse aluno precisa ver que, com
esforço, é possível vencer pelo estudo, pelo
desenvolvimento da carreira profissional. E a
passagem pela Unifor faz parte desse propósito de fomentar nos jovens acadêmicos a
importância de participar da OAB e das atividades gerais. Inclusive, com o primeiro evento
em conjunto, a tomada de juramento, realizada na Unifor, pela primeira vez fora da OAB,
na última semana de fevereiro.
JC - Como foi sua vida acadêmica?
VM - Acredito que a Unifor seja a universidade do estado que mais evoluiu na prática
jurídica. Na minha época, não contávamos
com um Escritório de Prática Jurídica. Nós
tínhamos que estagiar fora. Mas tive a oportunidade de conviver com inúmeros nomes
que ocupam hoje importantes cargos. Isso
mostra a importância da Universidade para
o dia a dia das várias instituições e que os
alunos que saíram daqui conseguiram galgar espaços nas mais importantes atividades. Tenho excelentes recordações da Unifor.
O aluno tem que ter a noção de que a universidade é o lugar onde ele pode fazer seu
primeiro aprimoramento.

JC - O senhor se sentiu estimulado
na Unifor enquanto aluno?
VM - Muito. E foi muito importante receber
esse estímulo dos meus professores da época, ou seja, ser estimulado para a carreira
jurídica e observar também as condutas. A
universidade tem um papel fundamental,
ressaltando aquelas condutas que vão ter
um resvalo muito maior no alunado, a exemplo de um advogado bem-sucedido, que
desenvolve sua carreira de forma ética, séria,
e isso tem que ser estimulado. É nesse tipo
de conduta que deve se espelhar o aluno.
JC - O que pode agregar para o estudante o contato com a OAB desde cedo?
VM - O curso de Direito é um dos mais apaixonantes da carreira acadêmica. Não falo só
por ser presidente da Ordem, mas porque a
atividade é extremamente apaixonante. Porém, o aluno precisa ser estimulado. Destaco
as participações em júris simulados, que demonstram a importância da advocacia para
o desenvolvimento da sociedade, na busca
do direito, da tutela jurisdicional. O que queremos é estimular o exercício da carreira jurídica do advogado.
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