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Foco na
questão
ambiental
No mês de junho, o mundo desloca o foco para as discussões
sobre sustentabilidade ambiental, especialmente no dia 5, quando
se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em sintonia com a
data, a Universidade promoveu a Semana do Meio Ambiente
Unifor 2010. Na sua terceira edição, o evento é uma das
ações realizadas pelo curso de Engenharia Ambiental em
parceria com o Núcleo de Gestão e Estudos Ambientais
da Unifor – Nugea. Nesta edição, conheça melhor
o curso e outras ações desenvolvidas.

2

PREMIAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

EXPOSIÇÕES

A Unifor realiza, no dia 16 de
junho, no Teatro Celina Queiroz,
a solenidade de entrega do
Prêmio de Literatura Unifor

Abertas as inscrições para os
programas de pós-graduação em
Direito Constitucional e Psicologia.
Confira informações sobre a seleção

Diferentes opções no
campus para quem curte
arte. Veja agenda das
exposições para junho
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ARQUITETURA E URBANISMO

Marcelo Rosenbaum
em palestra no campus
O arquiteto falou
sobre o projeto que pode
selecionar cinco alunos da
Unifor para pôr a mão na
massa e trabalhar com o
uso das cores, despertando
a criatividade

Quando vai ao ar no quadro Lar Doce Lar,
exibido uma vez por mês no programa Caldeirão do Huck (Rede Globo), Marcelo Rosenbaum dá uma mostra dos valores agregados
por ele em cada projeto realizado. E o principal deles, sem dúvida, é a humanização do
espaço, é deixar a casa com a cara daqueles
que nela vivem. Na terça-feira, dia 18 de maio,
em palestra aos alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Belas Artes, que lotaram
o Auditório A-4, Rosenbaum falou com mais
detalhes (e sem edições) desses valores. Mostrou que, com sensibilidade, é possível desenvolver um trabalho útil e transformador.
Ao apresentar o conceito de Design Útil,
o arquiteto e designer exemplificou com a
sua participação na Casa Cor de São Paulo,
em 2007. Na época, montou um espaço recheado de boas intenções. Usou materiais
reciclados e artesanais, deu novos cortes e
“dimensão emocional” a eles. Não se preo-

ma o Parque Santo Antônio com Suvinil ao Vivo”,
que faz uso das cores para
despertar a criatividade e
realizar mudanças dentro
de uma comunidade em
São Paulo, elevando sua
autoestima e colocando o
poder de transformação nas
mãos dos moradores e de
empresas parceiras.
Cinco alunos da Unifor
serão selecionados para pôr
a mão na massa e fazer dessa ideia realidade. Ao todo,
participarão do projeto 30
estudantes, oriundos de cinco universidades brasileiras
e uma da Inglaterra. Para
concorrer, é só aceitar o
convite “Vem com a gente”, disponível no site
www.agentetransforma.
com.br, e participar de um
jogo virtual. Os cinco melhores jogadores de cada
universidade vão contribuir para a transformação do Parque Santo Antônio. “Queremos unir talentos para transformar a realidade da comunidade. Vamos nessa?”, Rosenbaum deixa o convite.

cupou com o que estava na moda, e sim em
dar identidade ao ambiente, em valorizar as
pessoas, a comunidade. E é nesse sentido
que nasceu, entre outras tantas ações sociais, o projeto colaborativo “A gente transfor-

RECONHECIMENTO

Prêmio de Literatura Unifor
anunciará ganhadores
A Unifor realiza, no dia 16 de junho, no
Teatro Celina Queiroz, a solenidade de entrega do Prêmio de Literatura Unifor. Em
sua terceira edição, o concurso contempla
o gênero crônica, com a participação de 42
escritores. Durante o evento, que começa
às 19 horas, serão divulgados os nomes dos
selecionados. Na categoria “Obra Inédita”,
o autor do trabalho ganhador receberá
como prêmio uma viagem a Washington,

onde visitará a Biblioteca Nacional do Congresso Americano, e terá sua obra publicada
em 400 unidades.
Já na categoria “Trabalhos Inéditos”,
para a qual foram inscritos 65 textos, os 20
primeiros colocados serão premiados. Os
trabalhos serão publicados em uma coletânea e, para cada um, serão disponibilizados
20 exemplares desse material. O primeiro
lugar ganhará uma viagem ao Rio de Ja-
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neiro, para uma visita à Biblioteca Nacional.
Lançada em 22 de outubro de 2009, como
parte da programação do Mundo Unifor,
essa é a terceira edição do Prêmio de Literatura Unifor.
SERVIÇO:
• Solenidade de premiação
do Prêmio de Literatura Unifor
Dia 16 de junho de 2010,
às 19 horas, no Teatro Celina Queiroz
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MESTRADO E DOUTORADO

Direito e Psicologia
abrem inscrições
Interessados podem conferir no site da Universidade - www.unifor.br - edital dos processos de
seleção. As inscrições podem ser realizadas respectivamente nas secretarias de cada programa
Os Programas de Pós-Graduação em Direito e Psicologia da Unifor estão com inscrições abertas para o processo seletivo de
ingresso de novos alunos. É possível conferir no site da Unifor edital especificando as
condições para os processos seletivos dos
mestrados e dos doutorados.
Os interessados em concorrer a uma das
vagas de mestrado e doutorado em Psicologia podem efetuar inscrição até 10 de junho. Já para os cursos na área de Direito
Constitucional, até dia 25. O valor da taxa
de inscrição para os cursos é de R$ 75,00 a
ser paga na Tesouraria da Unifor. As inscrições podem ser realizadas na secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia,
localizada na sala 13, bloco N, no horário
das 7h30 às 18h, de segunda a sexta-feira, e
na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, na sala 15,
bloco B, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às
17h30, de segunda a sexta-feira.
Na área de Direito Constitucional, 30 vagas estão sendo destinadas ao curso de
mestrado, das quais 22 na área de concentração Direito Constitucional Público e Teoria Política. As demais vagas são destinadas para a área Direito Constitucional nas
Relações Privadas. Para o curso de doutorado, são ofertadas quatro vagas, das quais
três para a área de concentração Direito
Constitucional Público e Teoria Política e
uma para a área Direito Constitucional nas
Relações Privadas. O curso de mestrado se
destina a graduados em Direito e áreas afins,
com diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC. Já o
curso de doutorado exige também como
pré-requisito diploma de mestre em Direito
ou áreas afins.
Para o mestrado, o processo de seleção é
constituído de três etapas. A primeira etapa
é eliminatória, com prova escrita de conhecimento específico contemplando a bibliografia recomendada no edital; a segunda
etapa é classificatória, com análise do currículo; e a última etapa, também classificatória,

é composta pela avaliação da apresentação
do projeto de pesquisa e pela entrevista individual. Já as três fases da seleção do doutorado são: avaliação da apresentação e da
defesa do projeto de pesquisa (eliminatória);
análise dos currículos dos candidatos (classificatória); entrevista individual (classificatória).
Na pós-graduação em Psicologia, este ano
o número de vagas destinadas ao curso de
mestrado é 25. O curso de mestrado se destina a graduados em Psicologia e áreas afins,
com diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC. O
processo de seleção é constituído de cinco
etapas. A primeira etapa é eliminatória, com
prova escrita de conhecimento específico
contemplando a bibliografia recomendada
no edital; a segunda etapa é classificatória,
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com prova escrita de conhecimento de língua estrangeira (espanhol, francês ou inglês);
a terceira etapa é classificatória, com análise
do currículo; a quarta etapa também é
classificatória, com análise do memorial; por
fim, os candidatos que chegarem à quinta
etapa da seleção, que é eliminatória, passam
por uma entrevista individual. Já no doutorado, tem-se nove vagas sendo disputadas
nas seguintes etapas: prova de compreensão e interpretação de artigos científicos em
Psicologia na língua estrangeira escolhida
pelo candidato - inglês, francês ou espanhol
(classificatória); redação do memorial da trajetória profissional e acadêmica (classificatória); análise do currículo (classificatória) e
apresentação oral e arguição sobre o projeto de pesquisa (eliminatória).

DOCENTE

Inscrições abertas

Seleção para professor
Estão abertas as inscrições para seleção de professores para o curso de Direito. É exigido que o candidato tenha
graduação em Direito, além de ter o título de mestre e/ou doutor. Para as disciplinas Direito Processual Civil e Processual Penal, além do título, o candidato deve apresentar comprovação de
experiência em prática processual.
As inscrições acontecem no período
de 1º a 15 de junho, das 8h às 11h30 e
das 14h às 20h, na Vice-Reitoria de Ensino de Graduação, no campus da Unifor.

O processo seletivo acontece no período de 21 de junho a 2 de julho de
2010, com os seguintes procedimentos:
análise do currículo do candidato; prova escrita, a ser realizada no dia 22 de
junho; prova didática, no dia 28 de junho; entrevista com os candidatos aprovados nas provas escrita e didática, no
dia 30 de junho. O resultado será publicado na coordenação do curso de Direito até o dia 2 de julho. Mais informações em edital divulgado no site
www.unifor.br.

O Programa de Pós-Graduação da Unifor
oferta cursos de especialização nas mais
diversas áreas. Confira agora a lista de cursos
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.
• ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E

LIDERANÇA DE GRUPOS
• ANIMAÇÃO GRÁFICA E GAME DESIGN
• ARTE-TERAPIA
• AUDITORIA
• AVALIAÇÃO E PERÍCIAS DE ENGENHARIA
• COMÉRCIO E GESTÃO DE
FINANÇAS INTERNACIONAIS
• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –

ENFOQUE NA LINGUAGEM

ESPECIALIZAÇÃO

• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO IMOBILIÁRIO

Comércio e Gestão de
Finanças Internacionais
Com o objetivo de formar executivos
e consultores na área de comércio exterior e finanças, esta especialização visa
capacitar os alunos com instrumento
teórico e aplicado para a compreensão
do processo de inserção comercial e
concorrência internacional das atividades empresariais. Tem como público-alvo
profissionais em posições gerenciais, lí-

• DIREITO INTERNACIONAL
• DIREITO PREVIDENCIÁRIO
• DIREITO PROCESSUAL CIVIL
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO

deres e empreendedores interessados no
comércio internacional. O curso acontece de junho de 2010 a agosto de 2011.
As inscrições seguem abertas somente
no site www.unifor.br, e os interessados
podem também obter mais informações
na coordenação de Pós-Graduação, localizada no campus, no bloco B, ou pelo
telefone 3477 3178.

• ESPAÇO URBANO, VIOLÊNCIA

E PRÁTICAS DE SEGURANÇA
• GESTÃO AMBIENTAL
• GESTÃO DE GRUPO NAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE NEGÓCIOS NO VAREJO
• GESTÃO DE FINANÇAS E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DO POTENCIAL
HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO PÚBLICA

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 pós-doutores – os mestrados
seguem o seguinte calendário. Mais
informações na homepage da Unifor.

das aulas no segundo semestre.
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

• MESTRADO EM PSICOLOGIA

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

Inscrições abertas, com início das aulas
em agosto. Fone: (85) 3477 3219
E-mail: cmps@unifor.br

• MESTRADO EM DIREITO

CONSTITUCIONAL
Inscrições abertas, com início

• 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
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• LINGUAGEM
• MANIPULAÇÃO MAGISTRAL
• MBA EM CONSULTORIA E
REESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS
• MBA EM CRIAÇÃO DE EMPRESAS

E GESTÃO DE NEGÓCIOS
• MBA EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• MBA EM FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS E

CONSULTORES EM GESTÃO DE PESSOAS
• MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL
• MBA EM GOVERNANÇA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
• MBA EM PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL
• MBA EM PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• PROCESSO E REFINO DE PETRÓLEO,

GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS
• REDES CONVERGENTES
• TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR
• VOZ
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Concurso Olhares Ambientais
marca a terceira edição do evento
Como a temática
sustentabilidade é cada vez
mais importante, a Semana
do Meio Ambiente Unifor
discutiu a convivência
sustentável no semiárido e
realizou o primeiro concurso
de fotografia do evento

A mudança global do clima é considerada por muitos um dos mais graves problemas ambientais deste século, e o
semiárido brasileiro também sofre com o
aumento da temperatura no planeta. Com
o intuito de discutir estas questões, em meio
ao tema maior Convivência Sustentável com
o Semiárido, a Unifor promoveu, de 31 de
maio a 2 de junho, a Semana do Meio
Ambiente 2010, por meio do curso de Engenharia Ambiental em parceria com o
Núcleo de Gestão e Estudos Ambientais da
Unifor – Nugea.
A Semana do Meio Ambiente, realizada
pela terceira vez no campus da Unifor, trouxe
uma programação diversificada com seminários, entregas de mudas no campus, palestras, visitas técnicas, apresentações artísticas, workshops e com a realização da

Comissão julgadora
(Jari Vieira e Júlio
Alcântara) e as obras
premiadas no concurso

mostra fotográfica Olhares Ambientais, resultado do seu primeiro concurso de fotografia. Os trabalhos de alunos foram selecionados por um júri composto por professores de fotografia da Instituição, sendo
expostos durante a Semana do Meio Ambiente, no hall do bloco D.
Os jurados avaliaram a qualidade e a obediência ao tema do concurso e premiaram

os primeiros lugares da seguinte forma: 1º
Prêmio - R$ 500,00; 2º Prêmio - R$ 300,00;
3º Prêmio - R$ 200,00. Foram premiados,
respectivamente, os alunos Waleska Santiago, com a fotografia Belém Museu; Tirshen
Maia Martins, com a fotografia Novos frutos
rumo à sustentabilidade; Tamires Fontenele
dos Santos, com a fotografia Flor do Melão.

Saiba mais
ENGENHARIA AMBIENTAL

• O CURSO

Curso com formação global

Abrange pesquisas vinculadas às decisões
estratégicas das organizações, envolvendo
relações interorganizacionais e interações
com o ambiente externo.

A implantação do curso de Engenharia
Ambiental da Unifor surgiu a partir da necessidade de atender às novas demandas
e aos desafios enfrentados pela sociedade
diante da amplitude dos problemas ambientais. Em atuação há mais de dois anos, o
curso mantém diversas ações, com destaque para a realização anual da Semana do
Meio Ambiente e para o projeto Relação
Teoria Prática. Por meio desse projeto, os
alunos do curso fazem visitas técnicas com
o objetivo de conhecer ações ambientais
bem-sucedidas no estado e vivenciar os

conhecimentos adquiridos em sala de aula.
A coordenação do curso acompanha
os alunos para ingresso no mercado de
trabalho, com o programa de estágio, e
promove o estímulo à formação global.
“Nosso curso tem representação em vários
países, e o engenheiro ambiental precisa
dessa formação global. Por isso, aconselhamos o estudo de uma segunda língua
desde os semestres iniciais e realizamos orientação com os alunos interessados em
fazer intercâmbio”, explica o coordenador
do curso, prof. Oyrton Monteiro.
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• ÁREA DE ATUAÇÃO
Abrange pesquisas relacionadas à gestão
social e ambiental nas esferas públicas, privadas e de organizações da sociedade civil,
cobrindo investigações nas áreas de responsabilidade social, accountability, governança,
arranjos produtivos locais, desenvolvimento
local, desenvolvimento sustentável e
sustentabilidade.
• VAGAS E DURAÇÃO
O curso integra o CCT – Centro de Ciências
Tecnológicas e tem duração de 5 anos. São
ofertadas 40 vagas para o período da noite.

AGENDA CULTURAL

Exposições em cartaz no campus
Mostra 8 de maio,
dos Artistas Plásticos
Profissionais do Ceará
Aberta até 18 de junho, no hall da Biblioteca, de
terça a sexta, das 8h às 22h, e sábados, das 8h às
16h. A mostra faz alusão ao Dia do Artista Plástico
e apresenta 23 obras de 20 artistas de referência
no estado. Informações: 3477 3239.

Exposição
Mãos que
Fazem História
Aberta também até 18 de junho,
no Centro de Convivência, de terça
a sexta, das 8h às 22h, e sábados, das 8h às 12h. Confira o
resultado de uma série de reportagens com mulheres artesãs
de todas as regiões do Ceará publicadas quinzenalmente pelo
Caderno Eva do Diário do Nordeste. Informações: 3477 3239.

Exposição do
artista plástico
e fotógrafo
Vik Muniz
Um encontro com o melhor da
produção artística contemporânea
na mostra que traz a trajetória
profissional de um dos mais
importantes artistas plásticos da
atualidade. Até 8 de agosto, no Espaço Cultural Unifor,
de terça a sexta, das 10h às 20h, e sábados e domingos,
das 10h às 18h. Informações e visitas guiadas: 3477 3319.

Vinte aos Pedaços
Aberta até 1o de agosto, no Espaço Cultural Unifor, de
terça a sexta, das 10h às 20h, e sábados e domingos,
das 10h às 18h. A exposição revela o imaginário
fascinante de Francisco de Almeida, um legítimo
representante da geração 90 no Ceará. Entre as obras
expostas, “Os quatro elementos”, com 20 metros de
comprimento. Informações e visitas guiadas: 3477 3319.

EXPEDIENTE

ALUNOS EM DESTAQUE
Prêmio Gandhi

Ópera Prima

Concurso de Teses e Dissertações

A estudante de Jornalismo
Isabel Mayara recebeu o Prêmio
Gandhi de Comunicação 2010
na quinta-feira, dia 27 de maio,
pela reportagem “Mulheres da
Paz”, exibida na TV Unifor. O concurso, da Agência da Boa Notícia,
objetiva estimular a produção de
trabalhos nas áreas do jornalismo
e da publicidade que mostrem o
que de bom a sociedade produz,
gerando harmonia e transformando a vida para melhor. A edição
2010 do Prêmio Gandhi teve 90
inscrições, sendo 53 de profissionais de rádio, TV, jornal impresso
e publicidade; e 37 de estudantes
de Jornalismo e Publicidade.

Dois trabalhos finais de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo foram indicados como finalistas regionais (NE) do concurso
nacional Ópera Prima, promovido
pelo Instituto de Arquitetos do
Brasil, entre acadêmicos da área.
Os estudantes em destaque, hoje
já formados, são Priscilla Távora
Ximenes, com o projeto Centro
de Difusão dos Direitos Humanos
Dom Helder Câmara (orientado pelo
professor Napoleão Ferreira da Silva
Neto), e Gledson Henrique Gomes
Rocha, com o projeto Espaço Cine
América – requalificação, cinema
e lazer (orientado pelo professor
Antônio Martins da Rocha Júnior).

A aluna do mestrado em Informática Aplicada da
Unifor Ana Sofia Cysneiros Marçal teve sua dissertação
(“SCRUMMI: um processo de gestão ágil baseado no
SCRUM e aderente ao CMMI”) indicada entre as três
melhores do Concurso de Teses e Dissertações em Qualidade de Software. A dissertação foi inicialmente orientada pelo prof. Arnaldo Dias Belchior e posteriormente
pela professora Elisabeth Furtado. Desde 2008, a melhor dissertação de mestrado recebe o prêmio Prof.
Arnaldo Dias Belchior, em homenagem ao professor da
Unifor falecido em 2007. O prêmio divulga os melhores
trabalhos de tese de doutorado e de dissertação de
mestrado na área de qualidade de software concluídos,
defendidos e aprovados no Brasil em 2009. Serão premiados até seis trabalhos, correspondentes às três melhores teses de doutorado e às três melhores dissertações de mestrado. A premiação acontecerá no dia 8 de
junho, na abertura solene do evento, em Belém (PA).
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