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Unifor é hexa na realização do
GP Internacional de Atletismo
Superação, garra e rendimentos de altíssima qualidade se somaram na sexta edição do
Grande Prêmio Internacional Caixa/Unifor de Atletismo, que este ano contou com a quebra
de cinco recordes. Público, organizadores e atletas de diversos países se encontraram nesta
grande festa do atletismo. Nesta edição, confira cobertura e resultados da competição.
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CAPACITAÇÃO

PROCESSO SELETIVO

ENTREVISTA

Confira os cursos de extensão
nas áreas administrativa, humanas,
jurídica, de saúde e tecnológica
com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para
o processo seletivo da Unifor.
Confira nesta edição encarte
com informações sobre a seleção

O artista Francisco de Almeida
fala de sua exposição Vinte
aos Pedaços em cartaz no
Espaço Cultural Unifor
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Cursos de extensão
Confira os cursos de extensão com inscrições
abertas. Mais informações: 3477 3114/3255
e no site www.unifor.br.

CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
• DINÂMICAS DE GRUPOS E JOGOS
COOPERATIVOS COM UTILIZAÇÃO DE TEAL
(TREINAMENTO EXPERIM. AO AR LIVRE)
• ETIQUETA E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL
• EXCEL AVANÇADO
• EXCEL VBA - DA INTRODUÇÃO DE MACROS

SIMPLES NO EXCEL À COMUNICAÇÃO COM
BANCO DE DADOS ACCESS (ADO), VIA
COMANDOS E INSTRUÇÕES SQL E VISUAL
BASIC FOR APPLICATIONS (VBA) DO EXCEL

EDUCAÇÃO

Senador Cristovam
Buarque ministra
palestra na Unifor

• IMPLANTAÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS

HUMANOS - PME (PEQ. E MÉDIA EMPRESA)
• INTRODUÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS
• NOVAS TENDÊNCIAS DO MERCADO
• OFICINA DE RESCISÃO DO

CONTRATO DE TRABALHO
• PLANEJ. ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS
• TAPEÇARIA MEXICANA

A partir do tema Educacionismo e Juventude, a palestra teve
como público-alvo alunos de graduação e pós, assessores
pedagógicos e professores da Universidade

CIÊNCIAS HUMANAS
• ENTREVISTA DE SELEÇÃO

POR COMPETÊNCIAS
• GRAVURA EM METAL

A Universidade de Fortaleza recebeu,
na tarde do dia 7 de maio, a visita do
senador e ex-ministro da Educação
Cristovam Buarque, que proferiu a palestra Educacionismo e Juventude. Promovido pelo Núcleo de Eventos Jurídicos do
CCJ, o evento foi realizado no auditório
do Teatro Celina Queiroz.
A palestra fomentou as discussões acerca da luta pela educação como prioridade e caminho para a transformação social
do Brasil, temática que mantém interfaces
com as diversas áreas de formação da
Unifor. Estiveram presentes o professor
Roberto Ney Ciarlini Teixeira, reitor em
exercício; André Figueiredo, secretário

executivo do Ministério do Trabalho; Julio
Brizzi, advogado; além do corpo docente
e discente da Universidade de Fortaleza.
Cristovam Buarque, 66 anos, é natural
de Recife (PE). Casado, pai de duas filhas,
é engenheiro mecânico, economista e professor universitário. Na atuação política,
tem como principal bandeira o desenvolvimento da educação. Já trabalhou no
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) entre 1973 e 1979, atuando em
países como Equador, Honduras e Estados Unidos. Foi, ainda, reitor da Universidade de Brasília, governador do Distrito
Federal, ministro da Educação e, atualmente, é senador, eleito em 2002.

• PSICOPEDAGOGIA HOSPITALAR:

DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO

CIÊNCIAS JURÍDICAS
• ANÁLISE DA FUNDAÇÃO

DO PODER CONSTITUINTE
• ASPECTOS LEGAIS DO DESENVOLVIMENTO

E COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE
• COMO SE PREPARAR PARA CONCURSO

PÚBLICO NA ÁREA JURÍDICA
• DIREITO CONSTITUCIONAL ESTADUAL
• PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR CONSTITUCIONAL
• REDAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA

CIÊNCIAS DA SAÚDE
• ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
• KABAT APLICADO À REEDUCAÇÃO
MOTORA PELA TERAPIA OCUPACIONAL
• ORATÓRIA PARA O MERCADO DE TRABALHO

SUSTENTABILIDADE

• PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Semana do Meio Ambiente
Com o tema “Convivência Sustentável com o Semiárido", a Unifor realiza, de 31
de maio a 2 de junho, a Semana do Meio Ambiente 2010. A programação, que irá
acontecer dentro e fora do campus, contempla palestras, caminhadas ecológicas,
apresentações artísticas, visitas técnicas e uma exposição fotográfica, resultado do
concurso “Olhares Ambientais". O evento é aberto a todos os alunos da Universidade, mas é necessário fazer a inscrição, exclusivamente, no site www.unifor.br.
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EMPREENDEDOR: TRANSFORMANDO
CONHECIMENTO EM DINHEIRO

CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
• LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E
LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
• ORÇAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES
• PROGRAMAÇÃO JAVA PARA WEB
• SOLID EDGE V20 APLICADO

NO DESENHO MECÂNICO
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PROCESSO SELETIVO

Inscrições abertas para
o Vestibular Unifor 2010.2
Interessados podem conferir no site da Universidade (www.unifor.br) edital
do processo seletivo. As inscrições podem ser realizadas no site até 26 de maio
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de candidatos ao próximo semestre letivo. A prova acontece no dia 30 de
maio, com início às 8h. Neste vestibular, são
ofertadas vagas para 31 cursos de graduação, com 2.480 vagas distribuídas nos cinco centros de ciências. Para auxiliar os interessados nessa etapa, também será disponibilizado pela Unifor, em stands, suporte técnico e orientação para quem deseja se inscrever. Os stands ficarão no Shopping Iguatemi,
North Shopping e no próprio campus da
Instituição, no hall da Reitoria.

PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO
As inscrições para o Processo Seletivo
2010.2 da Unifor deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de link a ser
disponibilizado na página (www.unifor.br/

processoseletivo). Ao acessá-lo, o candidato
irá preencher a ficha-requerimento 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 (cem reais), por meio de boleto
de pagamento gerado no ato do requerimento de inscrição. Os interessados têm até
as 23h59 do dia 26 de maio de 2010 para
realizar sua inscrição.

A DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA É A SEGUINTE:

do de conclusão do ensino médio ou documento original comprovando que o candidato cursa o último semestre do terceiro ano;
• ficha eletrônica de inscrição preenchida;
• uma fotografia 3x4 colorida e recente;
• comprovante de pagamento da taxa de

inscrição, no valor de R$ 100,00, pagável
em qualquer agência bancária do território
nacional através de boleto impresso no ato
do preenchimento da ficha de inscrição;
• atestado médico com firma reconhecida

• fotocópia legível e autenticada da cédula

de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação;
• fotocópia legível e autenticada do CPF do

candidato;
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• fotocópia legível e autenticada do certifica-
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para o candidato ao curso de Educação Física, comprovando que está clinicamente
capacitado a submeter-se aos esforços físicos exigidos nas disciplinas do curso. Para
mais informações, os interessados devem
acessar o site www.unifor.br.

PROCESSO SELETIVO

Cursos ofertados em cinco
grandes áreas do conhecimento
A Universidade de Fortaleza oferece, desde 1973, as melhores condições de ensino e aprendizagem. Professores
qualificados, estrutura moderna e incentivo à pesquisa e à pós-graduação. No processo seletivo 2010.2, a Unifor
abre 2.480 vagas nos cinco centros do conhecimento. A seguir confira os cursos ofertados por centro:

• Administração
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Comércio Exterior
• Turismo e Hotelaria

• Audiovisual e Novas Mídias
• Belas Artes
• Jornalismo
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda

Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ)

Centro de Ciências
Tecnológicas (CCT)

• Direito

Para quem já cursou uma graduação ou deseja transferir seu curso de
outra instituição para a Universidade
de Fortaleza, há também a opção de
ingresso como transferidos e graduados. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na Divisão de Assuntos Estudantis (DAE).

• Arquitetura e Urbanismo
• Ciência da Computação
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Controle
e Automação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Eletrônica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia de Produção
• Engenharia de Telecomunicações

Centro de Ciências
da Saúde (CCS)
• Ciências da Nutrição
• Educação Física
• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia
• Fonoaudiologia
• Medicina
• Odontologia
• Terapia Ocupacional

Transferidos e
graduados

Centro de Ciências
Humanas (CCH)

Centro de Ciências
Administrativas (CCA)

SERVIÇO:
• Processo Seletivo Unifor 2010.2 - Inscrições: 8 a 26/5/2010 - Prova: 30/5/2010
Mais informações: (85) 3477 3000 / 3477 3249 / 3477 3118
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GRANDE PRÊMIO

Unifor
confirma
vocação
para o
atletismo
Pelo sexto ano consecutivo,
o Parque Desportivo da Unifor
recebeu o melhor do atletismo
internacional. Neste ano,
a competição entrou
para a história com cinco
novos recordes registrados
Na manhã do domingo 16 de maio, a
Unifor sediou uma das mais importantes competições do atletismo latino-americano: o
Grande Prêmio Internacional Caixa/Unifor de
Atletismo. Nas 14 provas disputadas, alto desempenho, especialmente na superação de
cinco recordes, com destaque para o brasileiro Fábio Gomes da Silva (salto com vara)
e para a atleta Levern Spencer (salto em altura), de Santa Lúcia.
Disputado no Estádio de Atletismo Unifor,
a competição contou com 114 atletas de 30
países e um público motivado em acompanhar as provas. Ao todo, 23 nações subiram
no pódio e 10 países tiveram atletas campeões. O Grande Prêmio abriu o Brazilian
Athletics Tour 2010, temporada de cinco
meetings internacionais, principal circuito do
atletismo latino-americano neste ano.
Recordista do salto com vara, o paulista
Fábio Gomes ganhou a modalidade com a
marca de 5,65m. O recorde anterior, de 5,50m,
pertencia ao dinamarquês Piotr Buciarski,
alcançado em 2005. Fábio foi campeão panamericano no Rio-2007 e finalista no mundial de Osaka no mesmo ano. Com o novo
recorde, Fábio subiu para a 6ª posição no
ranking mundial da prova; antes era oitavo.
“Estou muito feliz”, disse o atleta. “Consegui

A prova dos 1.500 m
masculino teve como
vencedor o equatoriano
Bayron Piedra (de amarelo)

melhorar minha marca na temporada. E foi
bom ter feito isso em Fortaleza, gosto de
competir aqui”. Já a atleta caribenha Levern
Spencer marcou 1,94m no salto em altura e
superou em cinco centímetros a marca anterior, dela mesma, em 2009. “A marca foi
boa, a pista é veloz e isso ajudou muito”,
afirmou Spencer.
Os demais recordistas foram o equatoriano Bayron Piedra (1.500m masculino), o norte-americano Jamie Nieto (salto em altura
masculino) e o uruguaio Andrés Silva (400m
com barreira masculino). Além de Fábio Gomes da Silva (ouro no salto com vara) e Ana
Cláudia (prata nos 200m e bronze nos 100m),
outros três brasileiros ganharam medalhas:
Eduardo Vasconcelos foi campeão dos 400m,
com 45.62; Geisa Arcanjo, prata no arremesso
do peso, com 16,87m; Maíla Machado,
bronze nos 100m com barreiras, com 13.70.

Na abertura do GP, alunos dos programas
de esporte da Unifor; ao lado, reitora Fátima
Veras (ao centro) e gestores da Universidade
no camarote do Estádio de Atletismo Unifor
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Com realização da Unifor e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o GP teve
patrocínio do Governo do Estado, Prefeitura
de Fortaleza, além do apoio do Sistema Verdes Mares, Assembleia Legislativa, Indaiá, Esmaltec e Nacional Gás. O evento contou com
cerca de 300 profissionais formada por funcionários da CBAt e da Universidade.

ENTREVISTA

Francisco de
Almeida fala
sobre Vinte
aos Pedaços
A exposição em cartaz no Espaço Cultural
Unifor revela o imaginário fascinante de Francisco de Almeida, um legítimo representante da
geração 90 no Ceará. Entre as obras expostas,
“Os quatro elementos”, um desafio com 20
metros de comprimento para o qual o artista
dedicou mais de nove meses. Nesta entrevista,
ele define a xilogravura como uma técnica
fascinante de onde emergem inúmeras possibilidades, fala do seu processo de criação e do
olhar para compreender Vinte aos Pedaços.

Jornal do Campus - Qual sua
expectativa em expor na Unifor?
Francisco de Almeida - Fico feliz com a
diversidade e muitas outras coisas. Conta também que é o único espaço na cidade onde
eu ainda não tinha feito uma exposição individual. Já fiz no Mauc (Museu de Arte da
UFC), na Galeria do Dragão do Mar, mas aqui
só tinha participado de salões, como a Unifor
Plástica. Uma das coisas que queria muito
que as pessoas observassem é a dedicação.
São muitas horas de trabalho. E não é somente eu, o Francisco de Almeida. Qualquer
um de nós pode se dedicar mais e inovar em
qualquer área. Com esta dedicação se engrandece a humanidade e não apenas você.

EXPEDIENTE

JC - Quanto tempo é necessário para se
preparar uma exposição como esta?
FA - Você não sabe exatamente como precisar. Vai muito do processo de criação, e eu
me permito produzir. Quando a ideia vem, é
um processo belíssimo. Você fica completamente iluminado. Aí vem a elaboração da
obra e traz um processo doloroso. Você vai

construir, vai aprimorar. Mas esse pique, esse
ritmo aprimorado de trabalho para a abertura da exposição (que aconteceu na quartafeira, 12 de maio) acabaram influenciando
para que eu concluísse a exposição entre
novembro de 2009 e maio deste ano.
JC - Teremos um público
formado por estudantes.
Como é para você expor para eles?
FA - Com certeza vai haver diálogo entre
todos nós. O diálogo é interessante tanto
com os pequenos quanto com o público
que já tem o pensamento formado ou mesmo quem é da área. Todo diálogo só faz
engrandecer. Até mesmo o que vem da crítica. Dentro da crítica, há essência para você
construir seu trabalho.
JC - O que os estudantes e a comunidade em geral verão nas obras expostas?
FA - Vão ver um trabalho de uma pessoa
que se dedica até 19h por dia, muitas vezes.

Vão ver também um trabalho que tem técnicas inovadoras, modos diferentes de impressão, desde os primeiros passos de criação, o
contato com as ferramentas de trabalho e o
mecanismo de trabalho do grande formato
como esse a que me dedico. O público vai
ver também a seca, a religiosidade, a resistência do povo nordestino, mitos, deuses,
lendas, crendices populares, nosso imaginário nordestino que o homem do sertão tem
uma parcela de contribuição muito grande e
vão ver um drama diferente daquilo que normalmente se mostra na gravura popular.
JC - O que representa
a técnica da gravura?
FA - Esta técnica é algo que me fascina
bastante. Estudei no Mauc desenho, pintura, pastel seco, pastel óleo e finalmente a
gravura, que me fascinou. Ela abre uma possibilidade imensa de criar, inovar, descompor, como esta exposição, resultado de um
intenso processo de decomposição.
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