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Bem-vindo! Você está na melhor
Início das aulas na Unifor, e o Jornal do Campus informa sobre projetos, atividades, intercâmbio e tudo mais
que a Universidade tem a oferecer neste começo de semestre. Especialmente agora que somos mais uma vez a
melhor universidade particular do Norte e Nordeste e a 13ª melhor do país. É isso mesmo, a Universidade de
Fortaleza é a única instituição privada do Norte e Nordeste a entrar na lista das 20 melhores universidades
particulares do país, no ranking do Guia do Estudante da Editora Abril, que elege as melhores universidades
públicas e privadas do país. Fique conosco e programe seu percurso deste semestre pela Unifor.
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ATIVIDADES

PESQUISA E PÓS

ARTE E CULTURA

Esportes, intercâmbio, estágio,
projetos sociais: neste início de
semestre, não perca o período
de inscrição das atividades

Saiba mais sobre novos projetos
da Universidade de Fortaleza no
campo da pesquisa e novidades
na pós-graduação

Teatro, recitais e novas
exposições para o segundo
semestre de 2010. Confira
agenda cultural
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VOLTA ÀS AULAS

Projetos e atividades no campus
Para complementar a formação, a Unifor mantém um
conjunto de projetos, atividades e cursos. No Jornal do
Campus, no programa Canal
Unifor e a qualquer momento
no site www.unifor.br e no
Twitter, você pode ter acesso
a informações a respeito das
atividades que a Universidade
disponibiliza a seus alunos

Intercâmbio
Inscrições
seguem até 30/8

Esporte
Seleções recebem
novos atletas

Os alunos que desejam estudar em
uma universidade do exterior, como parte do Programa de Intercâmbio Acadêmico da Unifor, têm até o dia 30 de
agosto para se inscrever na seleção. Com
exceção dos estudantes que desejem ir
para a Universidade de Salamanca, na
Espanha, cujo prazo se encerrou no dia
5 de agosto, os interessados podem procurar a Assessoria para Assuntos Internacionais, na Vice-Reitoria de Extensão,
prédio da Reitoria. A documentação deverá ser entregue na Assessoria em agosto para cursar o primeiro semestre do
ano de 2011. A taxa para inscrição no
programa custa R$ 212,00.

Profissão
Novo Portal
de Estágio

A Divisão de Assuntos Desportivos
(DAD) recebe inscrições no mês de agosto
para a seleção de novos atletas. Os interessados podem procurar a DAD, no Ginásio Poliesportivo. Para a prática das
diversas modalidades esportivas, os alunos contam com a excelente estrutura
do Parque Desportivo Unifor, referência
no país. A Universidade também mantém o Centro Nacional de Treinamento
de Atletismo e a Academia Unifor, localizada no Nami, ao lado do campus, que
atende quem busca saúde e mais disposição para o dia a dia ou simplesmente
quer ficar em forma e manter uma rotina
mais saudável.

Além da Divisão de Estágio, que assessora a colocação do aluno Unifor no mercado
de trabalho, a Universidade conta agora com mais uma ferramenta para inserção
profissional, através da parceria com o portal Trabalhando.com. Com isso, o aluno
Unifor passa a dispor de um meio de fácil acesso e navegação para o cadastro de
currículos e inscrição em vagas oferecidas pelas empresas. É possível conferir a novidade no endereço eletrônico do Portal de Empregos Unifor (http://estagios.unifor.br),
onde você já encontra novas oportunidades de estágio. Para mais informações, entre
em contato com a Divisão de Estágio, instalada na Divisão de Assuntos Estudantis
(DAE), no prédio da Reitoria.

Conheça os canais de comunicação
A Unifor conta com uma estrutura diversificada de comunicação e serviços. Por
meio do site, da inserção em mídias sociais, TV, jornais e da Central de Atendimento, a comunidade acadêmica entra
em contato e interage com o que acontece no campus. “Os canais permitem que
a comunicação aconteça e que a informação chegue, cada vez mais, a alunos,
professores e todos que fazem a Unifor.
O aluno pode e deve aproveitar esse diálogo, agora mais do que nunca, com a
Universidade”, destaca a diretora de comunicação e marketing Valerya Abreu.
Além do Jornal do Campus, publicação quinzenal distribuída gratuitamente,
a todo momento o site www.unifor.br traz
serviços, coberturas, comunicados e muito
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mais para tornar a vida acadêmica mais
prazerosa. Também no pacote digital, o
Unifor Online é um ambiente que faz a
comunicação direta entre gestores, professores e alunos. Na TV, o programa Canal
Unifor é exibido na TV Diário, canal 22,
aos sábados, das 8h30 às 9h, com reprises na Net, Canal 14. Acessando no site
ou pelo número 3477 3400, a Central de
Atendimento Unifor pode esclarecer quaisquer dúvidas do dia a dia na Universidade, além de encaminhar sugestões, elogios e/ou reclamações.
Soma-se aos suportes de comunicação, a Loja do Campus, um espaço também à disposição do aluno para acolher
seus interesses e desejos com a praticidade
da localização no Centro de Convivência.
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PESQUISA

Unifor investe em
biologia experimental
A construção do Biotério será destinada a
atividades como o treinamento em cirurgia e
sobretudo nas atividades de pesquisa como a
experimentação para validação de medicamentos
Em dezembro deste ano, a Universidade de Fortaleza disponibilizará para a comunidade acadêmica o
seu Núcleo de Pesquisa e Ensino em
Biologia Experimental. Com a construção do Biotério de Produção, a
Unifor será pioneira no estado como
a única a produzir animais livres de
patógenos, aliando ainda o Núcleo
de Ensino de Técnicas Avançadas
em Medicina, Odontologia e Famácia e o teste de medicamentos.
O projeto foi aprovado, ainda
durante a sua concepção, pela
Agência de Vigilância Sanitária - ANVISA. Além disso, a Unifor vem tomando as medidas para atender à
Lei Arouca, que estabelece critérios
para o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa científica
em todo o território nacional. Ainda como garantia da qualidade de
todos os procedimentos realizados
dentro do Núcleo, a Universidade
possui a sua Comissão de Ética no
Uso de Animais, que acompanha

com rigor o processo de desenvolvimento de pesquisas.
A partir da atuação do Núcleo
de Pesquisa e Ensino em Biologia
Experimental, o estado será beneficiado em vários segmentos, como
a área médica, através da disponibilização de salas de cirurgia experimental, onde os profissionais de
saúde poderão ser qualificados nas
mais avançadas técnicas; a comunidade científica, com animais certificados do mais alto padrão de
pureza e sanidade; e a indústria farmacêutica, com o centro de ensaios não clínicos de novas drogas.
Quanto às instalações onde funcionará o Biotério, o novo prédio
terá a extensão de 2.000 m² e sua
estrutura física está prevista para ser
entregue no mês de setembro. O
edifício terá 3 pavimentos (térreo,
1º e 2º andares). O investimento total do projeto está em torno de 22
milhões, oriundos da Fundação
Edson Queiroz.
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PÓS-GRADUAÇÃO

Criado curso para
capacitação do
Corpo de Bombeiros
e Defesa Civil
A Universidade de Fortaleza passou a ofertar, desde o
dia 11 de agosto, o seu mais novo curso de especialização: Gestão de Desastres – Ameaças, Riscos e Vulnerabilidades em Edificações. Em parceria com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do estado, a Universidade vai capacitar profissionais para a área de comportamento biopsicossocial em casos de emergências e gestão de desastres
quanto a ameaças, riscos e vulnerabilidades em edificações.
De acordo com o coordenador do curso, professor
Roberto Menescau, “trata-se de um curso diferenciado,
pois prevê o preparo dos Corpos de Bombeiros e da Defesa Civil no trato de grandes desastres”.
Com aulas às quintas-feiras, no período da manhã e
da tarde, ainda segundo o coordenador, o curso será
construído por meio de uma metodologia de abordagem colaborativa. “A ênfase deverá ser em uma aprendizagem significativa, baseada em estudos de casos que
busquem a troca de experiências sobre situações do dia
a dia”, explica o prof. Menescau.
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MESTRADO

Inscrições em
Saúde Coletiva
Os interessados já podem conferir no
site www.unifor.br o edital com o calendário e as condições de inscrição, seleção, número de vagas e matrícula para o
mestrado em Saúde Coletiva. As inscrições acontecem de 1o a 29 de outubro.
O curso da Unifor é recomendado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) com
conceito 3. São 30 vagas, distribuídas

Especialização

em três linhas de pesquisa: Análise da
Situação de Saúde (12 vagas), Cultura e
Humanização em Saúde (10) e Políticas
e Práticas na Promoção de Saúde (8). O
edital destaca as etapas do processo de
seleção e também a temática de cada
orientador, conforme a linha de pesquisa, a documentação necessária para inscrição e a bibliografia recomendada para
a prova específica.

O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu
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

CAPES

• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –

ENFOQUE NA LINGUAGEM

Biblioteca faz treinamento
sobre base de dados

• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO INTERNACIONAL
• DIREITO MILITAR
• DIREITO PREVIDENCIÁRIO
• DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIOS

A fim de auxiliar professores e alunos bolsistas em pesquisas científicas,
a Biblioteca da Unifor promoveu o
treinamento “Uso de Bases de Dados
Digitais”, cujo conteúdo programático
incluiu Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações, Sumário de Artigos de
Periódicos, Periódicos Digitais de A a
Z, Portal de Periódicos da Capes
(Scopus e Science Direct) e Bases de Dados de Livre Acesso. Com duração de 100
minutos, o treinamento aconteceu no feriado acadêmico do Dia do Estudante, 11
de agosto, nos períodos manhã e tarde, no laboratório de informática D-26.

• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• ESPAÇO URBANO,VIOLÊNCIA E PRÁTICAS

DE SEGURANÇA
• FISIOTERAPIA NA UTI
• GESTÃO AMBIENTAL
• GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
• GESTÃO DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

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

ORGANIZAÇÕES

JORNADA SUL-AMERICANA

• GESTÃO PÚBLICA
• LINGUAGEM

Palestra e lançamento
de livro no evento
A Jornada Sul-Americana, que acontece no dia 24 de agosto na Unifor, será
espaço para o lançamento da obra “O
escopo do Estado e das instituições nos
países da América do Sul e a inserção na
economia global”, organizada pela professora doutora Gina Vidal Marcilio Pompeu e pela mestranda Carolina Hissa.
A publicação é uma coletânea de artigos dos autores Ana Carolina Magalhães;
Ana Rita Cabral; Carolina Hissa; Gina Marcilio Pompeu; Lucíola Aquino Cabral;

• MANIPULAÇÃO MAGISTRAL
• MBA EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• MBA EM CONSULTORIA E
REESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS

Mariana Andrade; Nardejane Martins;
Nathalie Carvalho; Pedro Rafael Deocleciano; Raucil Espírito Santo; Sarah Viana;
Valter Moura Carmo; Vanessa Oliveira
Lima e Wagneriana Temóteo.
No evento, será proferida a palestra Inclusão Socioeconômica na América do Sul,
com a Dra. Leda Rouquayrol Guillemette.
O presidente da mesa será Walber Muniz
e estarão presentes como debatedores os
professores Preciliana Moraes, Gina
Marcilio Pompeu e Marcelo Uchoa.
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• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• MBA EM FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS 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
• PSICOLOGIA JURÍDICA
• TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR
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Gestores
acolhem
novos alunos

RECEPÇÃO

Boas-vindas aos novos alunos
Os novos alunos foram acolhidos em eventos realizados na segunda semana de agosto, no Teatro Celina Queiroz
“Reservamos o Teatro Celina Queiroz para
os grandes eventos e neste momento acolhemos aqui nossos novos alunos, o que há
de mais caro para a Universidade de Fortaleza”, disse o vice-reitor de ensino de graduação, professor Henrique Sá, na abertura do
evento realizado pela Unifor para recepcionar
os novos alunos do semestre 2010.2.
Em um ambiente descontraído, onde os
alunos puderam assistir ao vídeo de boasvindas, gestores, professores e antigos alunos apresentaram os cursos da Universidade

e deram ricos depoimentos de seus percursos na Instituição. “Não é só um campus
bonito e acolhedor que temos para recebêlos, mas profissionais capacitados e bem preparados para ajudar na concretização do sonho de cada um”, destacou a reitora Fátima
Veras. “Quanto menos tempo eu tinha para
estudar, mais me dedicava. A consequência
veio com o reconhecimento, com a bolsa de
pós-graduação que recebi quando me formei, com o mérito de ter sido a melhor aluna
do centro”, conta Graziela Jereissati Damas-

ceno, profissional graduada em Informática
e Ciências Contábeis. A caloura do curso de
Administração de Empresas Marina Campos
elogiou o evento: “Gostei muito da acolhida
e da apresentação do curso".
A fala da intercambista alemã Kristin Hillmer também marcou o evento, trazendo o
peso da internacionalização de culturas para
a realização profissional e pessoal. “A Unifor
tem uma estrutura excelente de intercâmbio
e boas ofertas dos mais diversos projetos
extracurriculares”, destacou.

Em clima de
descontração,
professores
apresentam
seus cursos

RECONHECIMENTO

Unifor entre as melhores do país
A Unifor é a única instituição privada do
Norte e Nordeste a entrar na lista das 20 melhores universidades particulares do país, de
acordo com o ranking do Guia do Estudante
da Editora Abril. Há cinco anos, o Guia elege
e premia as 20 melhores universidades pú-

blicas e privadas do país. A escolha é feita
com base na quantidade de cursos indicados que cada universidade tem. Os critérios
são estabelecidos com base nas entrevistas a
profissionais e especialistas de cada área. Na
sequência, é feito um cálculo que leva o nú-
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mero de estrelas que os cursos receberam e a
quantidade de cursos estrelados em relação
ao total de carreiras avaliadas. Essa nota é a
base do ranking das melhores universidades.
Em 2009, o Guia do Estudante avaliou 9.371
cursos e deu estrelas a 3.551.

ARTE E CULTURA

O que vem aí
O novo semestre letivo teve início no campus da
Unifor com uma diversificada agenda cultural

Teatro
Escola de Mulheres
O diretor Roberto Lage apresenta uma nova montagem do
texto de Jean-Baptiste Molière. Escola de Mulheres, peça escrita em 1662, chega ao palco do Teatro Celina Queiroz. E traz,
nesta montagem, Oscar Magrini interpretando Arnolfo, um quarentão que sempre se envolveu com mulheres comprometidas
por um incorrigível medo de ser traído. Arnolfo adota Inês (Thais
Pacholek), que ele manteve em um convento para resguardá-la
das ‘malícias’ da sociedade. Mas a jovem se apaixona por Horácio
(Felipe Lima), filho de um amigo. Os diálogos ácidos e engenhosos, marca registrada de
Molière, prometem fazer a plateia rir e pensar.
SERVIÇO:
• Dias 27, 28 e 29/8, no
Teatro Celina Queiroz, às 21h
(sexta e sábado) e 19h (domingo)
- Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e
R$ 15,00 (meia) - Informações:
3477 3033 / 3175

Música
Recital Duo - Clara Cernat
& Thierry Huillet
O evento é uma parceria da
Unifor com a Aliança Francesa. Clara é uma grande representante da escola de violino
romena. A artista recebeu os
mais notáveis reconhecimentos da Academia de Música de
Bucareste, onde teve como
mestre Stefan Gheorghiu em
música de câmara e inúmeros
outras disciplinas, como a estética e o folclore. A música de
câmara é sua maior paixão. Ao
lado do pianista Thierry Huillet,
realizou várias apresentações pelo mundo e deixou gravações
de referência das sonatas de Georges Enesco, Ernest Bloch e
Joaquin Turina. Clara Cernat é professora no Conservatório Nacional da Região de Toulouse e no Centro de Ensino Superior
de Música de Toulouse.
SERVIÇO:
• Dia 25/8, no Teatro Celina Queiroz, às 19h
Informações: 3477 3239/3311

EXPOSIÇÕES

Agende-se

Aprovadas pelo público

EXPEDIENTE

Chegaram ao fim com boa visitação de
público as exposições Vik Muniz e Vinte
aos Pedaços (do artista plástico Francisco
de Almeida). Juntas, as exposições trouxeram
ao Espaço Cultural Unifor um público de
87 mil visitantes, em três meses de visitação.
Foi realizado com sucesso também o Projeto
Arte-Educação, que contabilizou a visita
guiada de mais de 45 mil estudantes.
Para este semestre, a Unifor abrigará três
novas exposições, com destaque para Burle
Marx – Mostra Antológica e a Paisagem Monumental, a partir de 3 de setembro. O
público poderá conferir as diversas faces em
diversos períodos da obra do artista plástico
e sua luta pela valorização do meio am-

biente. E mais: no hall da Biblioteca, a partir
de 10 de setembro, a exposição A vida e o
campus, e no Espaço Cultural Anexo, a partir
de 25 de agosto, a exposição Rio das Pedras.

Dois peixes em travessa de barro, 1933
óleo sobre tela 53x64cm - Col. Sítio Burle Marx

Todas as quintas, às 13h30, na sala A
da videoteca da Unifor. Confira sinopses e
as equipes de debatedores no Unifor Online.
• 19/8 - SESSÃO A ESCOLA E SEUS
MUROS
“Entre os muros da escola” (Entre les
murs, 2008) - Direção: Laurent Cantet.
Debatedores: Franzé Rodrigues, assessor
pedagógico do CCH, e Luciana Lobo,
doutora em Psicologia.
• 26/8 - SESSÃO QUE CHEIRO É ESSE?
“Procedimento operacional padrão”
(Standard operation procedure, 2008)
Direção: Errol Morris.
Debatedores: Sandra Elena de Sousa,
professora de Filosofia e Ética, e Inácio
Carvalho, assessor parlamentar.
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