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Novas regras do
FIES facilitam o
acesso à formação
Com as novas regras do FIES, Programa de Financiamento
Estudantil criado pelo Ministério da Educação (MEC),
e o suporte dado pela Universidade de Fortaleza,
ficou mais fácil dar continuidade aos estudos,
inclusive nos cursos de pós-graduação. Nesta
edição, entenda como o sistema funciona.
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ATIVIDADES

ATLETISMO

TEATRO

O calendário esportivo da Unifor
já começa movimentando o
campus. Confira as atividades
da segunda quinzena de março

Centro de Treinamento de
Atletismo Unifor/Caixa completa
dois anos de incentivo ao
atletismo em todo o estado

Opções para todos os
públicos na programação
do Teatro Celina Queiroz.
Confira agenda
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DIREITO

OAB entrega carteira a 202
novos profissionais na Unifor
Esta foi a primeira
vez que a solenidade
aconteceu em uma
universidade, fora das
dependências da Ordem

No dia 24 de fevereiro, foi realizada, pela primeira vez na Unifor, a
solenidade de entrega das carteiras
da Ordem dos Advogados do Brasil
– Secção Ceará. O evento, que aconteceu no Teatro Celina Queiroz, também foi palco de uma homenagem
da OAB ao chanceler Airton Queiroz
e a professores da Universidade.
A parceria entre a Unifor e a OABCE é mais uma demonstração do
apoio que a Universidade dá aos órgãos de classe. Com iniciativas assim, a Unifor acredita estar abrindo
as portas para novos advogados e
contribuindo para aproximar os alunos do curso de Direito com a Ordem. Nesta noite, 202 profissionais
receberam a carteira da OAB.
A placa de homenagem ao chanceler Airton Queiroz, representado na
ocasião pela reitora Fátima Veras, foi
entregue pelo presidente em exercício da OAB-CE, Júlio da Ponte Neto,

em agradecimento aos relevantes serviços educacionais nas ciências jurídicas prestados pela Unifor à cidade
de Fortaleza e ao estado do Ceará.
Na solenidade, foram homenageados
os professores Jorge Hélio Chaves de
Oliveira, professor e advogado; Maria Lírida Calou de Araujo e Mendonça, professora e advogada; Judicael
Sudário de Pinho, professor e juiz federal do Trabalho; Antônio Cerqueira,
professor e procurador da Justiça
Militar; e Roberta Duarte Vasques
Rangel, professora e advogada.

Programação do
Parque Desportivo
• COPA NORDESTE DE BASQUETE
Dia 20/3, das 13h às 18h, na Quadra B do Ginásio
Poliesportivo - Realização: Fed. Cearense de Basquete
• 1a CLÍNICA DE AIKIDO
Dia 27/3, das 8h às 17h, na Sala Multifuncional do
Ginásio Poliesportivo - Realização: Instituto Seigan
• SEMIFINAL CAMP. UNIVERSITÁRIO CEARENSE
Dia 27/3, das 8h às 13h, no Estádio de Atletismo
Realização: Federação Universitária Cearense

DOCÊNCIA

Encontro Pedagógico
No sábado, 27 de fevereiro, a Unifor realizou seu III Encontro Pedagógico Integrado. Parte do Programa de Formação Docente, o evento reuniu os 1.200 professores
da Instituição, no auditório principal do Centro de Convenções, em torno do tema Desafios e Perspectivas do Trabalho Docente na
Educação Superior.
O professor Celso Vasconcellos, da PUCSP, ministrou a palestra do evento. Doutor
em Educação pela USP, mestre em História e
Filosofia da Educação pela PUC-SP, Celso
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Vasconcellos é pedagogo, filósofo, escritor e
responsável pelo Libertad – Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica.
O Encontro Pedagógico Integrado teve
como objetivo incentivar o professor a participar ativamente na inovação educacional e
na melhoria da qualidade da educação e do
ensino, mobilizando e adquirindo novas competências relativas ao trabalho docente. Realizado semestralmente, aborda sempre
temáticas que favoreçam a formação permanente do professor.
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PESQUISA

Confirmada realização dos
encontros científicos 2010
Realizados anualmente, os encontros funcionam como espaço
de destaque para refletir o conhecimento científico produzido
pela Unifor e o incentivo à formação de pesquisadores
As atividades promovidas pela Unifor não
se restringem ao aprendizado da sala de aula.
Um dos grandes diferenciais da Instituição é
o desenvolvimento e a consolidação no campo da pesquisa. Um forte exemplo para ser
destacado são os encontros científicos, que
este ano acontecem de 18 a 22 de outubro.
São eles: Encontros de Iniciação à Pesquisa,
de Iniciação à Docência e de Pesquisa e PósGraduação. Trata-se de um grande mural
científico para apresentar os resultados de
pesquisas desenvolvidas nas diversas áreas
do conhecimento.
A última edição dos encontros, realizada
durante o Mundo Unifor 2009, em outubro,
teve mais de 2 mil trabalhos de todo o país,
expostos em painéis que foram apreciados
por mais de 12 mil pessoas entre professo-

ALUNOS EM DESTAQUE
Mestrado

res, alunos, pesquisadores e visitantes de
outras instituições de ensino superior que
participaram do evento. Os encontros promovem uma maior integração com a sociedade, estreitando a relação entre os frutos
da pesquisa produzida no universo acadêmico e a comunidade em geral.
“Já estamos preparando os editais com
todas as informações sobre a inscrição de
trabalhos nos encontros. Os interessados em
submeter seus projetos devem ficar atentos
e acompanhar no site da Unifor”, informa o
vice-reitor de pesquisa e pós-graduação da
Unifor, prof. Roberto Ciarlini, que confirma
as informações sobre o evento, ressaltando
que a expectativa para 2010 é suplantar os
anos anteriores com foco ainda maior na
qualidade dos trabalhos apresentados.
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Graduada em Direito pela Unifor, Mércia
Cardoso foi aprovada no mestrado em Direito
Internacional da PUC de Minas Gerais. Ainda
na graduação, Mércia foi pesquisadora voluntária no grupo de pesquisa A Evolução e os
Novos Desafios das Nações Unidas, sob orientação das professoras Débora Barros Leal e
Ana Maria D'Ávila, realizando pesquisas
sobre a ONU e os direitos das mulheres.

Doutorado
A pesquisadora Rosely Cubo teve seu projeto de mestrado reconhecido pela Universidade
de Deusto, na Espanha, e foi contemplada com
uma bolsa para o doutorado da instituição.
Rosely integra o Laboratório de Estudos sobre
Ócio, Trabalho e Tempo Livre – OTIUM, do
mestrado em Psicologia da Unifor, coordenado
pelo professor Clerton Martins.

CARREIRA

Educação para a vida
Em boa medida, tanto a carreira acadêmica como as demandas
de mercado estão no foco dos cursos de pós-graduação da Unifor
Há menos de uma década, os cursos de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade.
pós-graduação eram procurados por profis- Atualmente são ofertados mais de 80 cursos
sionais já estabelecidos no mercado de tra- de especialização e MBA, cursos de mestrado
balho ou por pessoas com vocação para o (Informática Aplicada, Psicologia e Saúde
ensino e a pesquisa de ensino superior. Mas Coletiva), programas de mestrado e doutoé cada vez mais comum a entrada de re- rado (Administração de Empresas e Direito
cém-graduados em cursos de especializa- Constitucional), além do doutorado em
ção, mestrados e doutorados. Além da von- Biotecnologia, em parceria com a Renorbio.
tade pessoal de se especializar em uma deAlém disso, a Universidade mantém vínterminada área, possuir uma titulação a mais culo com instituições de ensino superior da
é uma exigência do próprio mercado.
região, do país e do exterior, e com órgãos
Os cursos de pós-graduação da Unifor de fomento, como a Capes e a Fundação
estão estruturados de modo a atender às ne- Cearense de Apoio e Desenvolvimento Ciencessidades acadêmicas e colaborar com os tífico e Tecnológico (Funcap), além de insetores industriais, comerciais e serviços pú- centivos da própria Fundação Edson Queiroz.
blicos, ou seja, meiCoordenação da Pós-Graduação
os inseridos efetivaLato Sensu, no bloco B
mente no mercado
de trabalho. Os convênios com outras
instituições do país e
do exterior para a cooperação de seus
mestres e doutores
no ensino de pósgraduação também
são uma constante
na Vice-Reitoria de

Mestrados
O Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu da Unifor conta com recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) para todos os cursos. Com um
quadro de professores qualificados –
formado 100% por doutores e pósdoutores – os mestrados seguem
o seguinte calendário:

Fone: (85) 3477 3266 - Fax: (85) 3477 3058
E-mail: ppgd@unifor.br
• MESTRADO EM
INFORMÁTICA APLICADA
Inscrições em outubro de cada ano, com
início das aulas no primeiro semestre do
ano seguinte. Fone: (85) 3477 3268
E-mail: mia@unifor.br
• MESTRADO EM PSICOLOGIA
Inscrições entre março e maio de cada
ano, com início das aulas em agosto.
Fone: (85) 3477 3219
E-mail: cmps@unifor.br

• MESTRADO EM

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Inscrições entre outubro e novembro,
com início das aulas em fevereiro.
Fone: (85) 3477 3229 - Fax: (85) 3477 3065
E-mail: cma@unifor.br
• MESTRADO EM DIREITO

CONSTITUCIONAL
Inscrições entre maio e junho, com
início das aulas no segundo semestre.

• MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA

Inscrições entre outubro e novembro,
com início das aulas em março.
Fone: (85) 3477 3280 - Fax: (85) 3477 3062
E-mail: msc@unifor.br
Mais informações, na homepage da Unifor.
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Especialização
O Programa de Pós-Graduação
da Unifor oferta cursos de
especialização nas mais diversas
áreas. Confira agora a listagem de
cursos que estão 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.
• ANIMAÇÃO GRÁFICA E GAME DESIGN
• ARTE-TERAPIA
• AUDITORIA
• AVALIAÇÃO E PERÍCIAS

DE ENGENHARIA
• COMÉRCIO E GESTÃO DE

FINANÇAS INTERNACIONAIS
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –

ENFOQUE NA LINGUAGEM
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO PREVIDENCIÁRIO
• DIREITO PROCESSUAL CIVIL
• DIREITO E PROCESSO

CONSTITUCIONAIS
• DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIOS
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL
• FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

E CARDIOVASCULAR
• GESTÃO DE ENERGIA
• GESTÃO DE FINANÇAS E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE GRUPO NAS
ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE NEGÓCIOS NO VAREJO
• GESTÃO PÚBLICA
• LINGUAGEM
• MANIPULAÇÃO MAGISTRAL
• MBA EM ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
• MBA EM CONSULTORIA E
REESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS
• MBA EM CRIAÇÃO DE EMPRESAS
E GESTÃO DE NEGÓCIOS
• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL
• MBA EM GESTÃO DE
MARKETING IMOBILIÁRIO
• MBA EM GOVERNANÇA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
• MBA EM PERÍCIA E
AUDITORIA AMBIENTAL
• PERIODONTIA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• PROCESSO E REFINO DE PETRÓLEO,
GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS
• PSICOLOGIA E PRÁTICAS DE SAÚDE
• REDES CONVERGENTES
• TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR
• VOZ
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INVESTIMENTO

FIES amplia
vantagens
Entenda como funciona as novas regras do
Financiamento Estudantil e como ficou mais fácil dar
continuidade aos estudos na Universidade de Fortaleza
Prosseguir com os estudos na Universidade de Fortaleza é possível também por
meio do FIES, o programa do Ministério da
Educação que permite aos universitários financiar os estudos em cursos superiores
de instituições particulares. Recentemente,
foram anunciadas novas regras para o Financiamento Estudantil. As novas medidas
ampliaram o prazo para quitação do financiamento e trouxeram outras vantagens,
como a cobertura de cursos de mestrado e
doutorado. O prazo para quitação da dívida, que era de duas vezes o período financiado do curso, agora é de três. Um estudante que tenha financiado um curso com
duração de quatro anos, por exemplo, terá
12 anos para quitar a dívida.
Aponta-se também a queda dos juros
dos financiamentos para todos os cursos
com avaliação positiva pelos critérios do
MEC, que passam a ter juros de 3,5% ao
ano (antes, eram de 6,5% ao ano). Além
disso, o processo de seleção para o FIES,
que antes era feito no início de cada semestre, agora poderá ser feito a qualquer
momento. O agente operador passa a ser o
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). O estudante deve procu-

rar uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, atuais agentes
financeiros do programa, para efetuar o financiamento já a partir deste mês.
Outras mudanças estão para os alunos
dos cursos de Medicina e de Licenciaturas
que atuem como médicos no programa Saúde da Família ou como professores da rede
pública de educação básica, que poderão
abater 1% da dívida a cada mês trabalhado
(20h semanais). E também para os interessados em cursar pós-graduação. Agora, os
estudantes de mestrado e doutorado também podem solicitar financiamento.

COMO ADERIR AO FIES
Para participar do Financiamento Estudantil, basta preencher a ficha de inscrição
disponível no site http://iesfies.mec.gov.br,
imprimir duas vias e entregar uma na Unifor,
junto com os documentos do seu fiador, e
guardar a outra. Depois ir a uma agência da
Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil apresentar a documentação solicitada e
assinar o contrato de financiamento. Por
fim, aguardar a análise e o parecer da agência
bancária sobre a solicitação. Mais informações no site http://iesfies.mec.gov.br.

“Aderi ao Financiamento
Estudantil no semestre
passado. Achei ótimo a
redução dos juros e também
o aumento no prazo para
o pagamento. Agora fica mais
fácil conseguir o FIES, pois o
processo de seleção poderá
ser feito em qualquer momento. São facilidades que vêm
melhorar as condições para
o estudante que precisa
do financiamento.”
Thielen Taveira, aluna
do 4º semestre de Psicologia
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GP de Atletismo, realizado
anualmente na Unifor

ATLETISMO

Centro de
Treinamento
completa
dois anos
Março é um mês de comemorações para
o atletismo cearense. São dois anos de incentivo à prática da modalidade no estado desde
a inauguração, no dia 4 março de 2008, do
Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA) Unifor/Caixa. Para celebrar as conquistas, a coordenação do Centro promoveu,
de 5 a 9 de março, uma série de atividades,
eventos de miniatletismo (para crianças de 7
a 12 anos), torneio, mesa-redonda e palestra.
Instalado no Estádio de Atletismo da Unifor,
o CNTA é resultado de uma parceria entre a
Unifor, a Caixa Econômica Federal e a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). O projeto tem beneficiado alunos, professores, funcionários da Universidade e a comunidade
com a realização de escolinhas de iniciação
esportiva, na divulgação do esporte-base e
na busca e desenvolvimento de novos talentos. Exemplo disso é o meio-fundista Gilson
Souza. O atleta da Unifor foi convidado a treinar
em Uberlândia (MG), no Centro de Alto Nível
da CBAt, com Luiz Alberto de Oliveira, técnico do campeão olímpico Joaquim Cruz.
“Gilson é o primeiro atleta de um centro
de desenvolvimento a se transferir para um
centro de alto nível”, comemora Marco De
Lazari, coordenador técnico do CNTA de Fortaleza, dirigido pelo professor Carlos Augusto
de Souza. Atuam no CNTA, ainda, os técnicos
João Netto e Leandro Lira, e os especialistas
cubanos Jorge Mandan e Leonardo Manzano.

TEATRO

Agenda Teatro Celina Queiroz
Em março, confira Corte seco, com Eduardo Moscovis, Marjorie Estiano e grande elenco, e o infantil
Era uma vez um príncipe que se apaixonou por uma bruxa, mas tinha uma princesa para atrapalhar

Corte seco
Dentro da programação do Projeto Teatro Celina Queiroz
Grandes Espetáculos, a Unifor traz a peça “Corte seco”, da
diretora Christiane Jatahy e da Cia. Vértice de Teatro. O espetáculo mostra as bruscas interrupções que acontecem na vida
e – em um exercício de metalinguagem – os cortes na narrativa teatral. Um dos diferenciais é que, em cena, a diretora fará
edições de parte do espetáculo diariamente, mudando a ordem de cenas e cortando em pontos diferentes.
A montagem começou em junho, reunindo parte da Cia.
Vértice de Teatro (as atrizes Cristina Amadeo e Daniela Fortes)
com os atores Eduardo Moscovis, Thereza Piffer, Felipe Abib,
Ricardo Santos, Stella Rabello, Paulo Dantas, Branca Messina,
Marjorie Estiano e Leonardo Netto. Nesse período, todos levavam histórias pessoais, processos judiciais, notícias de jornal e
outras referências que iam se transformando em cenas. Responsável por transformar o material em uma dramaturgia final,
Christiane concebeu o texto com situações que se entrelaçam
e se sobrepõem, formando um mosaico, onde o real e o ficcional
são separados por
uma linha nem
sempre perceptível.
SERVIÇO:
• Dias 26 e 27/3, às
21h, e 28/3, às 19h
Ingressos:
R$ 30,00 (inteira)
e R$ 15,00 (meia)
Informações:
3477 3033

EXPOSIÇÃO

EXPEDIENTE

Marc
Riboud Fotógrafo

Era uma vez um príncipe
que se apaixonou por uma
bruxa, mas tinha uma
princesa para atrapalhar
Tudo começa
quando as bruxas Malvina e
Malina decidem
participar de um
concurso de maldades do ano,
com o intuito de
dar uma virada
na sorte. Acontece que elas não
contavam com os planos do rei de fazer uma reforma agrária,
justamente no pântano onde elas moram.
Desesperadas e com medo do bruxo supremo descobrir a
afronta, Malvina segue para o castelo a fim de reclamar com o
rei e vingar-se, transformando o príncipe em um sapo cururu.
Mas o destino prega uma peça em Malvina quando um cupido
míope, pensando que a bruxa fosse a princesa, flecha o príncipe olhando para ela, despertando nele um grande amor.
Para aumentar a confusão, entra em cena Lina, uma princesa
fabricada para casar com o príncipe que é perfeita em tudo,
mas é gaga. A peça promete diversão para pais e filhos.
SERVIÇO:
• Dias 20 e 21/3, às 17h - Grupo Abre Alas - Ingressos:
R$ 5,00 (meia) e R$10,00 (inteira) - Informações: 3477 3033

Marc Riboud conseguiu captar em 50 anos
de carreira mais do que imagens. Em suas fotografias, registrou emoções e símbolos com sinceridade, de forma honesta para o mundo. Agora é
a vez dos cearenses conhecerem a trajetória desse fotógrafo francês, autor de algumas das imagens mais inspiradoras do fotojornalismo. Até 25
de abril, a Unifor e a Aliança Francesa no Brasil
apresentam a exposição Marc Riboud – Fotógrafo, reunindo suas 60 fotos mais representativas.

A mostra, em cartaz no Espaço Cultural Unifor,
é a porta de embarque para uma viagem à tradicional escola francesa, que deu corpo à chamada fotografia humanista, que influenciou uma geração inteira de fotógrafos no século 20. As obras
evidenciam a diversidade de épocas e locais
clicados por Riboud – de Washington ao Vietnã,
do Nepal às Índias, da China à África, ou no Brasil
–, valorizando o olhar atento, humanista e, ao
mesmo tempo, crítico. Informações: 3477 3319.
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