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Sonhos que
se concretizam
na Unifor
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HOMENAGEM

INTERATIVIDADE

INSCRIÇÕES ABERTAS

Unifor outorga títulos
de Doutor Honoris Causa
aos juristas Cesar Asfor
Rocha e Paulo Bonavides

Os meios para se manter conectado
à Unifor. Pelo portal ou twitter,
continue ligado às notícias nas
áreas de ensino, pesquisa e extensão

Encontros de pesquisa
abrem espaço para apresentar
à comunidade trabalhos
produzidos durante a graduação
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RECONHECIMENTO

Doutor
Honoris
Causa
Cesar Asfor e Paulo
Bonavides foram eleitos
para receber o título por
unanimidade pelo Conselho
Deliberativo da Unifor
Em cerimônia no dia 24 de junho, no
Teatro Celina Queiroz, a Unifor realizou a
outorga do título Doutor Honoris Causa a
duas grandes personalidades, o ministro do
Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Cesar
Asfor Rocha e o jurista Paulo Bonavides.
A outorga do título é um momento de
grande honra para a Instituição. A última
vez que o título havia sido outorgado foi
em 1991. Os homenageados foram eleitos
pelo Conselho Universitário da Unifor, presidido pela reitora Fátima Veras.
O ministro Cesar Asfor Rocha afirma que
recebe o título com muita emoção. “Tornase mais significativo por ter sido entregue

Chanceler Airton Queiroz
e ministro Cesar Asfor

Jurista Paulo Bonavides
e reitora Fátima Veras

pela última vez há quase 20 anos e por
estar sendo agraciado ao lado de Paulo
Bonavides, um dos maiores juristas do mundo ocidental”, afirma.
Ministro, jurista, escritor e professor, Cesar
Asfor Rocha nasceu em Fortaleza no dia 5
de fevereiro de 1948. Possui brilhante carreira na área jurídica e ocupa cadeira na
Academia Cearense de Letras. No STJ, integra a Corte Especial, a Segunda Seção, a
Quarta Turma e o Conselho de Administração, tendo integrado todas as suas comissões. Foi eleito, com unanimidade, pelo STJ,
para o cargo de corregedor do Conselho
Nacional de Justiça. É presidente do órgão
desde 2008, além de ser ministro do Tribunal Superior Eleitoral, onde é corregedor geral da Justiça Eleitoral e diretor da Escola
Judiciária Eleitoral.

Paulo Bonavides também é jurista, além
de escritor, cientista social e professor. Nascido em Patos (PB), em 10 de maio de 1925,
fez seus estudos preparatórios no Liceu do
Ceará e diplomou-se na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, tendo começado sua graduação em Fortaleza. Suas
obras estão definitivamente incluídas na bibliografia jurídica nacional. É considerado
um dos maiores constitucionalistas brasileiros. “Como não dizer o que a Unifor representa para mim e para o país com uma
vigorosa e eficiente contribuição. Estou há
mais de 60 anos na vida universitária e devo
assinalar que são estímulos como este que
me deixam mais resoluto em dar a minha
contribuição ao aperfeiçoamento da organização universitária do país. O dito muito
me honra e muito me sensibiliza”.

NA WEB

2010.2

Você conectado à Unifor

Vestibular
de Férias

É chegada a hora de pegar o canudo e
levantar, com orgulho, a representação máxima de anos de dedicação. Mas quem disse
que os laços com a Universidade agora se
desfazem? Pelo contrário. Eles estão ainda
mais fortalecidos pelos projetos que a Unifor
continua a oferecer pensando em você.

O portal (www.unifor.br) e o twitter
(www.twitter.com/UniforComunica) são
exemplos disso. Por meio deles, você se mantém conectado aos acontecimentos ligados
à Universidade. Notícias sobre eventos científicos, palestras, programação cultural e esportiva e outras informações estão disponíveis para você. É na homepage também que
estão os atalhos para os cursos de pós-graduação, com a lista dos cursos ofertados.
Essas são apenas algumas dicas de navegação. Há muito mais... Um mundo
de conhecimento e cultura com um
clique. E por meio do twitter oficial da
Instituição é mais rápido ter acesso a
essas informações, de forma integrada e
interativa. Siga @UniforComunica e continue conectado às novidades da Universidade de Fortaleza!
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Estão abertas até o dia 5 de julho as inscrições para o Vestibular
de Férias 2010.2. A prova será realizada na quinta-feira, 8 de julho,
das 8h às 11h30. O Vestibular de
Férias tem, entre seus diferenciais,
a opção do aluno realizar a prova
nas modalidades impressa – tradicional – e eletrônica, ambas aplicadas presencialmente. As inscrições podem ser realizadas no site
www.unifor.br/vestibulardeferias.
Confira também nesse endereço a
lista de cursos ofertados.
SERVIÇO:
• Mais informações: 3477-3000
www.unifor.br/vestibulardeferias

PESQUISA

Inscrições para encontros
seguem até 18 de julho
Os trabalhos avaliados em primeiro lugar recebem certificado
de menção honrosa e concorrem ao sorteio de um notebook
Chega o final do semestre, e com ele a
oportunidade de apresentar para toda a comunidade acadêmica o que foi produzido
em termos de pesquisa científica na Universidade de Fortaleza. E isso é possível nos
encontros de pesquisa, que este ano acontecem de 20 a 23 de outubro. Vale lembrar
que as inscrições para a submissão de trabalhos nos Encontros de Iniciação à Pesquisa,
de Iniciação à Docência e de Pesquisa e PósGraduação seguem abertas até 18 de julho

e podem ser feitas por meio do endereço
www.unifor.br/encontros.
De acordo com o edital de seleção disponível no site da Unifor, os autores dos trabalhos classificados em primeiro, segundo e
terceiro lugares nas cinco áreas do conhecimento das apresentações orais e painéis receberão certificado de menção honrosa. Além
disso, os participantes que comparecerem ao
evento e receberem o certificado de menção
honrosa concorrerão ao sorteio de um

notebook. 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 professores, alunos, pesquisadores e visitantes
de outras instituições de ensino superior.
Todos os eventos, inclusive o X Encontro
de Pós-Graduação e Pesquisa e o II Encontro de Práticas Docentes, são abertos não
apenas para alunos, professores e gestores
da Unifor, mas de todas as instituições de
ensino superior do país.
SERVIÇO:
• Eventos científicos 2010,
de 20 a 23 de outubro de 2010
Inscrições até 18 de julho, no
endereço www.unifor.br/encontros

Mestrados e
doutorados
A Unifor mantém cursos com excelentes
conceitos da Capes nas áreas
administrativa, humanas, jurídica, da
saúde e tecnológica, com um quadro de
professores qualificados – formado
100% por doutores e pós-doutores.
Confira os cursos ofertados.
• MESTRADO E DOUTORADO EM

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Fone: (85) 3477 3239 - Fax: 3477 3065
E-mail: cma@unifor.br
• MESTRADO E DOUTORADO EM

DIREITO CONSTITUCIONAL
Fone: (85) 3477 3266 - Fax: 3477 3058
E-mail: ppgd@unifor.br
• MESTRADO EM
INFORMÁTICA APLICADA
Fone: (85) 3477 3268
E-mail: mia@unifor.br
• MESTRADO EM PSICOLOGIA

Fone: (85) 3477 3219
E-mail: cmps@unifor.br
• MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA

Fone: 3477 3280 - Fax: 3477 3062
E-mail: msc@unifor.br
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ESPECIALIZAÇÃO

Qualificação que
supera distâncias

Inscrições abertas

Disciplinas são ministradas através do
ambiente de educação virtual do Unifor Online
A barreira física não é mais um obstáculo para quem deseja aperfeiçoar seus
estudos, mas não possui tempo ou proximidade com os centros educacionais. A
educação transmitida a distância é mais
uma modalidade de curso oferecida pela
Universidade de Fortaleza, através do
Núcleo de Educação a Distância (Nead).
Desde 2009, o Nead oferece dois cursos de pós-graduação - Direito e Processo
Tributários e Docência em Educação a
Distância (EAD) -, que têm uma moderna
metodologia de ensino e tecnologia, favorecendo a aprendizagem de forma autônoma e oferecendo a base para um
contato estreito entre instrutor e aluno.
Por meio da educação a distância, aluno e professor, embora separados presencialmente, trocam informações pelos recursos da comunicação e da tecnologia,
que favorecem a construção do conhecimento e facilitam a interação, que inclusive pode acontecer em tempo real.
Os alunos da Unifor cursam as disciplinas através do material disponibilizado
no Unifor Online, mas também recebem

apoio dos professores através de e-mails,
torpedos e um telefone de chamada gratuita (0800), além de comparecerem periodicamente a encontros presenciais, previamente agendados.
Conforme a coordenadora Graziella
Batista de Moura, “estudar a distância não
significa estudar sozinho, pois o Nead
disponibiliza uma estrutura com tutores,
pedagogos e professores presentes junto
a estes alunos”. Ela também cita que “é
interessante que o aluno tenha afinidades com a internet e o computador para
que possa cursar sem maiores problemas”.
É no Nead que são produzidas as atividades em EAD que possibilitam o desenvolvimento de projetos para educação, treinamentos a distância e apoio
tecnológico, atuando em graduação, pósgraduação, extensão universitária e formação corporativa.
SERVIÇO:
• Núcleo de Educação a Distância
Bloco N - Térreo
Fones: (85) 3477 3479 / 0800 280 0550
E-mail: nead@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
• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –

ENFOQUE NA LINGUAGEM
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO IMOBILIÁRIO
• DIREITO INTERNACIONAL
• DIREITO MILITAR
• DIREITO PREVIDENCIÁRIO
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• ESPAÇO URBANO,VIOLÊNCIA

E PRÁTICAS DE SEGURANÇA
• GESTÃO AMBIENTAL
• GESTÃO DE FINANÇAS E

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE GRUPO NAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE NEGÓCIOS NO VAREJO
• GESTÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
• GESTÃO DO POTENCIAL
HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES

Cursos ofertados

• GESTÃO PÚBLICA
• LINGUAGEM

• DIREITO E

PROCESSO TRIBUTÁRIOS
Objetivo: Ampliar e aprofundar
os estudos na área tributária
Carga horária: 375 horas
Inscrições para 2010.2 previstas
para outubro
• DOCÊNCIA EM

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Objetivo: Preparar
profissionais para a utilização
e o desenvolvimento de novas
metodologias e didáticas que
contemplem o entendimento
das relações e papéis na
aprendizagem a distância
Carga horária: 378 horas - Inscrições
para 2010.2 previstas para outubro

• MANIPULAÇÃO MAGISTRAL
• MBA EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• MBA EM CONSULTORIA E
REESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS
• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• MBA EM FORMAÇÃO EXECUTIVA E
CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS
• MBA EM GESTÃO COMERCIAL
• MBA EM GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO
• MBA EM PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• PROCESSO PENAL
• REDES CONVERGENTES
• TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR
• VOZ
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COLAÇÃO DE GRAU

Noite de emoção para os novos
profissionais que colam grau
Na noite do dia 2 de julho,
a Universidade de Fortaleza
tem a honra de celebrar
com os seus formandos
uma grande conquista:
a conclusão de mais uma
etapa importante da vida,
a colação de grau. Ao todo,
são 1.428 formandos de 30
cursos dos cinco centros do
conhecimento da Instituição

Ao longo dos anos, muitas barreiras foram ultrapassadas em busca da formação
profissional, da construção e realização de
sonhos, como este grande momento. Cada
formando, a partir de agora, revive etapas
vividas na Universidade e traça planos para
uma trajetória de sucesso, com a certeza de
que o futuro está apenas começando. Esses
novos profissionais graduados pela Universidade de Fortaleza estão preparados para

ingressar no mercado de trabalho, pois desfrutaram de um ensino de excelência, voltado para a formação de profissionais com visão social, cultural e técnica, em sintonia com
as exigências do mercado.
Um exemplo de dedicação e conquista
entre os nossos concludentes é o da Sra.
Francisca Rodrigues Sousa, aluna do curso
de Turismo e Hotelaria e funcionária da
Unifor há 30 anos. Francisquinha, como é
conhecida pelos colegas de trabalho, conta
que quando começou a trabalhar na Instituição não possuía o 2º grau completo e
que, por incentivo da Unifor, resolveu concluir o ensino médio. Em seguida, estimulada pela filha, ingressou em um cursinho preparatório para o vestibular e, em 2003, foi
aprovada no curso de Turismo e Hotelaria
da Unifor. Hoje, aos 53 anos, comemora sua
vitória. “Foi um período muito cansativo,
conciliar família, trabalho e estudo, mas valeu muito a pena”, afirma Dona Francisca.
Além disso, a graduanda fala que quer con-
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tinuar se qualificando para novos desafios.
Já para a aluna do curso de Enfermagem
Gleyciane Lima, estudar na Unifor foi uma
ótima oportunidade. “A colação de grau é
relevante devido à transformação do aluno
para o profissional compatível com o mercado de trabalho, bem como a ampliação
do ciclo de amizades, concretizando um
sonho”, afirma. A aluna conta também que a
graduação foi apenas o primeiro passo para
a formação da sua carreira e que pretende
superar novos desafios.
A aluna do curso de Psicologia Maria
Regina Ramalho decidiu incluir mais um curso
no seu currículo. A estudante, que já é graduada em Ciências Contábeis, escolheu a Psicologia para aprimorar os seus conhecimentos. Ela pretende mudar o campo de atuação e começar uma nova etapa de vida, voltada para a psicologia organizacional e clínica. “É como começar de novo. Estou vivendo uma expectativa muito boa, e a Unifor
me apoiou muito durante o curso”, finaliza.

Hora de ir mais longe

EXPEDIENTE

Parabéns, uma etapa importante foi vencida: hoje você é um profissional graduado!
E um profissional graduado por uma universidade de valor reconhecido no mercado
(acredite, isso vai abrir muitas portas para você). Porém, a dinâmica atual exige um
conhecimento cada vez mais amplo e aprofundado, o que gera a necessidade de
aperfeiçoamento contínuo. É aí que você vê que a sua história com a Unifor tem muito
mais a render, seja nos cursos de extensão, pós-graduação ou mesmo outra graduação –
neste caso, é possível entrar como graduado. E você ainda aumenta sua rede profissional
de relacionamentos, tornando-se mais acessível a grandes oportunidades. Assim, seja
qual for sua área, procure ser o melhor no que faz. O mercado vai saber recompensar você.
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