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Destaque nas áreas de
Saúde e Administração
O Guia do Estudante, da Editora Abril, divulgou os finalistas do Prêmio Melhores Universidades
2010. A Unifor, única finalista do Norte e Nordeste, está entre as três melhores instituições
particulares de ensino superior do país nas áreas de Saúde e de Administração e Negócios.
Os nomes das melhores instituições de ensino superior do país, vencedoras do prêmio,
serão conhecidos no dia 4 de outubro, em São Paulo. Enquanto aguarda
pela premiação, a Unifor é desde já a melhor
do Norte e Nordeste brasileiro.

Laboratório
Morfofuncional do
curso de Medicina
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RÁDIO

ESPORTE

PÓS-GRADUAÇÃO

Pesquisa sobre a história da
radiodifusão do Ceará marca evento
que contou com a presença do
presidente da Acert, Edilmar Norões

Em outubro, o Ginásio
Poliesportivo promove os
Jogos Internos 2010 com
competições de futsal e futsete

A avaliação trienal da Capes
comprova a consistência
dos cursos de mestrado e
doutorado da Universidade
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MONITORIA

Inscrições
abertas

A diretora do CCH, profa. Erotilde Honório,
recebe o presidente da Acert, Edilmar Norões

COMUNICAÇÃO

Universidade realiza
Seminário de Rádio
Temas da atualidade da radiodifusão cearense, como a rádio
digital, marcaram o evento destinado a alunos e professores
dos cursos de Comunicação e apreciadores da área
O curso de Jornalismo promoveu, no dia
22 de setembro, o Seminário de Rádio, onde
a Universidade abriu espaço para histórias
de grandes nomes da radiodifusão cearense.
Em palestra aos alunos de Comunicação
Social da Unifor, o presidente da Associação
Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão
(Acert) e diretor geral de programação do
Sistema Verdes Mares, Edilmar Norões, destacou, entre os diferenciais do rádio, o fato
de este ser o único veículo que não interrompe seu público: você pode ouvir rádio
namorando, fazendo uma refeição, lendo um
livro, dirigindo... “Aí está a força do rádio”.
Edilmar Norões ressaltou ainda a grande
responsabilidade do comunicador, daquele
que está à frente do microfone, “que não
deve passar a informação errada ou induzir
o ouvinte. O microfone é uma arma poderosa e deve ser usada com cautela, com ética”.
E foi com esse sentimento de paixão que a
professora Erotilde Honório, diretora do Centro de Ciências Humanas (CCH) e pesquisadora do tema, falou aos alunos. “O rádio me
deu a ideia de que, para além do meu pequeno universo, havia outros universos. Na
minha adolescência, eu dormia e acordava
ouvindo rádio”.

ESPORTES

De acordo com o coordenador do curso
de Jornalismo, prof. Wagner Borges, o Seminário, primeiro evento de muitos que o
curso pretende realizar durante o semestre,
ressaltou a importância do evento para a
formação do aluno não só sobre o veículo
em si, mas também sobre o mercado. “A
originalidade e a espontaneidade do rádio
continuam sendo objeto de interesse das
novas gerações. A procura dos alunos pelo
Seminário mostrou isso”.
E é por essa importância, não só na vida
de quem trabalha, pesquisa e/ou simplesmente cresceu ouvindo rádio, mas também
histórica e cultural, que o presidente da Acert
enfatizou que existem entidades e pessoas
dedicadas a discutir e encontrar soluções
para os problemas que rodeiam a radiodifusão no Brasil hoje. “É importante que os jovens saibam que existe uma eterna vigilância”. Segundo ele, o rádio online mostra que
esse meio de comunicação está vivo e acompanhando o progresso. Mas não deixou de
citar algumas dificuldades, a exemplo da
digitalização do rádio, cujas soluções de implantação no Brasil apresentadas até agora
ainda não conseguem contemplar as AMs.
“Não queremos perdê-las”.
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As inscrições para o Programa de
Bolsas de Monitoria Institucional (Promon) para 2011 estão abertas até 10
de outubro. Para fazer a inscrição, basta o aluno acessar o Unifor Online e
seguir o caminho Serviços (menu) >
Monitoria Institucional (submenu). Os
requisitos são: não possuir reprovação
no histórico, estar entre o segundo e o
antepenúltimo semestre letivo, ter média global 7 e ter cursado a disciplina
objeto da monitoria com média igual
ou superior a 8. O processo de seleção
acontecerá nos dias 15, com prova escrita e, 29, com a entrevista. Informações: www.unifor.br.

Jogos
Internos
Neste mês, acontecem no Ginásio
Poliesportivo os Jogos Internos 2010,
nos dias 1º, 2, 15 e 16. O horário dos
jogos às sextas será das 18h às 22h e
aos sábados, das 8h às 22h. Os alunos
interessados em participar podem procurar a Divisão de Assuntos Desportivos,
no próprio Ginásio. As modalidades a
ser disputadas serão futsal e futsete, somente para equipes masculinas.
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Números

877
consultores avaliaram

2.718
programas, que correspondem a

4.099
cursos, dos quais

2.436
são mestrados acadêmicos,

1.420

AVALIAÇÃO

doutorados e

Capes atesta
a qualidade dos
programas da Unifor
A avaliação trienal da pós-graduação stricto sensu
divulgada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) ressaltou a consistência dos cursos de
mestrado e doutorado ofertados pela Universidade de Fortaleza
No ranking da Capes que considera o período de 2007 a 2009, os programas de
Administração de Empresas, Direito Constitucional, Informática Aplicada e Psicologia
receberam nota 4 e o de Saúde Coletiva,
nota 3. Os cursos de mestrado e doutorado
em Administração de Empresas da Unifor
obtiveram a maior nota no estado do Ceará.
Desta vez, 877 consultores avaliaram
2.718 programas, que correspondem a
4.099 cursos, dos quais 2.436 são mestrados
acadêmicos, 1.420 doutorados e 243 mestrados profissionais. Na avaliação anterior,

em 2007, foram avaliados 2.256 programas e 3.394 cursos: 2.061 mestrados acadêmicos, 1.177 doutorados e 156 mestrados
profissionais. A nota vai de 1 a 5 para programas apenas com mestrado e até 7 para
os que também oferecem doutorado. Nos
anos contemplados pela avaliação, a Unifor
estava iniciando seu primeiro curso de doutorado, em Direito Constitucional. Hoje já
há turmas em Psicologia, Administração de
Empresas e Biotecnologia. A Universidade
é a única no Ceará com doutorados em
Direito Constitucional e Psicologia.
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243
mestrados profissionais. Os programas de Administração de Empresas,
Direito Constitucional, Informática
Aplicada e Psicologia receberam

nota 4
e o de Saúde Coletiva,

nota 3.
Os cursos de mestrado e doutorado
em Administração de Empresas
da Unifor obtiveram a maior
nota no estado do Ceará.

“Por possuir programas novos (o mestrado em Administração é o mais antigo, completando agora 15 anos de criação), a Unifor
foi muito bem pontuada, mostrando que
nossos mestrados estão consolidados”, analisa o professor Roberto Ney Ciarlini Teixeira,
vice-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. “A
evolução dos programas comprova uma
crescente melhoria no perfil dos nossos
cursos”, complementa o vice-reitor, destacando a motivação da Universidade em atingir resultados ainda melhores nas próximas
avaliações.

ALUNOS EM DESTAQUE

Especializações

Medicina

Estágio

O aluno de Medicina Max
Wellington Sátiro Justino foi um dos
oito agraciados com menção honrosa pelo trabalho “Análise em situação
de saúde: prática de atividade física
e obesidade na comunidade do
Dendê", apresentado no 40º Encontro Científico dos Estudantes de Medicina (ECEM), realizado em julho
em João Pessoa (PB). No encontro,
foram apresentados 186 trabalhos,
entre pesquisas e relatos de experiências, 24 como apresentações orais
e 161 em pôsteres. Oito títulos receberam menção honrosa pelo resultado do que foi pesquisado.

Destaque também para os nove alunos
que foram aprovados no processo de seleção de estágio para o Hospital do Coração
de Messejana: Danilo Oliveira, Victor
Emanuel da Silva, Elano Sousa, Madson
Correa, Patricia Feitosa, Pedro Uill, Andressa
Rolim, Matheus Alves e Natália Iannini.

Psicologia

• ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

E ainda para a aluna do oitavo semestre
da Psicologia Patricia Nobre Galdino, primeiro lugar no Prêmio Melhores Práticas de Estágio, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi
(IEL). Patrícia faz estágio na Unimed sob supervisão da profa. Márcília de Oliveira Simeão.

DIA MUNDIAL SEM CARRO

Laboratório realiza debate
Criado na França em 1997 e divulgado
no Brasil desde 2001, o dia 22 de setembro
foi instituído como o Dia Mundial sem Carro,
com o objetivo de conscientizar a população
contra o uso abusivo do carro particular e
todos os impactos decorrentes dessa forma
de mobilidade. Participando da campanha há
dois anos, o Laboratório de Estudos das Relações Humano-Ambientais (LERHA), do
mestrado em Psicologia da Unifor, tem realizado uma série de debates e pesquisas para

fomentar a discussão sobre o significado que
o carro privado adquiriu na vida moderna.
Este ano, o LERHA promoveu um debate
sobre o tema a partir do documentário “A
sociedade do automóvel”, produzido por
Branca Nunes e Thiago Benicchio. A exibição
do filme aconteceu na quarta-feira, 22 de
setembro, no horário EF-tarde, na Sala A da
Videoteca. Foram distribuídos também panfletos no campus, com o objetivo de provocar reflexões sobre o assunto.

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

• MESTRADO EM DIREITO

CONSTITUCIONAL
Inscrições abertas, com início
das aulas no segundo semestre.
Fone: (85) 3477 3266
Fax: (85) 3477 3058
E-mail: ppgd@unifor.br

• 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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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.
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 INTERNACIONAL
• DIREITO MILITAR
• DIREITO PREVIDENCIÁRIO
• DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIOS
• 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
• GESTÃO PÚBLICA
• LINGUAGEM
• MANIPULAÇÃO MAGISTRAL
• MBA EM ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• MBA EM FORMAÇÃO DE
EXECUTIVOS E CONSULTORIA
EM GESTÃO DE PESSOAS
• MBA EM GERENCIAMENTO
DE PROJETOS
• 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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Laboratório de
Orientação do curso
de Administração

PREMIAÇÃO

Entre as três melhores
em Saúde e Administração
Finalista em mais uma
edição do Prêmio Melhores
Universidades, concedido
às melhores instituições
de ensino superior do país,
a Unifor teve 24 de seus
cursos recebendo estrelas
pela Avaliação de Cursos
Superiores do Guia do
Estudante
A Universidade de Fortaleza está entre as
três melhores do país quando o assunto é
avaliação dos cursos das áreas de Saúde e
Administração. Isso porque a Unifor é finalista
do Prêmio Melhores Universidades 2010, da
Editora Abril, nas categorias Melhores Cursos de Saúde e Melhores Cursos de Administração e Negócios, entre as instituições
particulares de ensino superior do Brasil. A
escolha, feita com base na Avaliação de Cursos
Superiores do Guia do Estudante, concedeu,
este ano, estrelas a 24 cursos da Universidade. A premiação, que é concedida às melhores instituições de ensino do país, ocorrerá no dia 4 de outubro, em São Paulo.
Publicado anualmente, o Guia é resultado da avaliação de um corpo de consultores

formado por docentes, coordenadores de
curso, diretores de departamento e avaliadores do Ministério da Educação. Este ano,
foram consultados 3.008 pareceristas para a
obtenção dos resultados. A publicação, que
circulará em todo o país a partir do dia 5 de
outubro, classifica os cursos a partir de um
ranking conforme os conceitos: excelente (5
estrelas), muito bom (4 estrelas), bom (3 estrelas), regular, ruim e “prefiro não opinar”,
com base no questionário preenchido pelos
consultores.
O curso de Fisioterapia recebeu nota
máxima (cinco). Direito, Comércio Exterior,
Enfermagem, Engenharia de Produção, Farmácia, Fonoaudiologia, Odontologia e Terapia Ocupacional ganharam quatro estrelas.
Os classificados com três estrelas foram os
cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Educação Física, Engenharia Civil,
Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Ciências da Nutrição, Psicologia, Turismo e Hotelaria e Publicidade e Propaganda.
Em 2007, a Unifor venceu o Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante na
categoria Pesquisa Científica em Universida-
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des Privadas no Nordeste. Além disso, em
junho deste ano, a Universidade foi eleita,
também pelo Guia do Estudante, da Editora
Abril, como a melhor universidade particular
do Norte/Nordeste e a 13ª melhor do Brasil.

SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO
A área de Saúde da Unifor conta com
laboratórios de última geração e diversos
espaços de prática e pesquisa, como o Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), a
Clínica Integrada de Odontologia e o Parque Desportivo. Nove cursos formam o Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade: Ciências da Nutrição, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia e
Terapia Ocupacional. Também são ofertados
nessa área o mestrado em Saúde Coletiva e
diversas especializações lato sensu. Já o Centro de Ciências Administrativas (CCA) é composto pelos cursos de Administração, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas e Turismo e Hotelaria. Nessa
área, além das especializações e MBAs, há o
Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas, com cursos de mestrado
e doutorado.

ARTE

EXPOSIÇÃO

A arte
de Burle
Marx

Arte
traduzida
em joias

Burle Marx, o mais conceituado paisagista brasileiro, mostra sua faceta artística em 79 obras expostas no
Espaço Cultural Unifor. O
destaque fica para a montagem A Paisagem Monumental, reedição de uma pequena mostra original fundamentada nos grandes cicloramas, consagrados no século 19 como visões panorâmicas de locais e cidades, em
especial o Rio de Janeiro.
A mostra percorre os diversos períodos da obra do
artista plástico. Em sua arte,
experimentou também técnicas variadas, como tapeçarias, painéis cerâmicos,
projetos para joias, gravuras
e esculturas, além do seu
gosto voltado para múltiplas
vertentes das artes visuais,
música, arquitetura, literatura, além da botânica.

EXPEDIENTE

SERVIÇO:
• Visitação gratuita até 12/12,
de terça a sexta, das 10h
às 20h, e aos sábados e
domingos, das 10h às 18h,
no Espaço Cultural Unifor
Informações: 3477 3319

TEATRO

O Mágico de
Oz no Teatro
Celina Queiroz
As aventuras de Dorothy na fantástica Cidade
das Esmeraldas, criada pelo Mágico de Oz, volta
ao palco do Teatro Celina Queiroz, na mais nova
montagem do Grupo Mirante de Teatro da Unifor
As aventuras de Dorothy na fantástica Cidade das Esmeraldas, criada pelo Mágico de Oz, volta ao
palco do Teatro Celina Queiroz, na
mais nova montagem do Grupo
Mirante de Teatro da Universidade de Fortaleza. Uma adaptação
da obra de Lyman Frank Baum, o
espetáculo se propõe a discutir, de
forma lúdica e divertida, a importância do referencial de lar para a
criança e a disposição de ajudar
as pessoas.
Em O Mágico de Oz, a menina
Dorothy se perde de casa durante
a passagem de um temporal e acaba conhecendo alguns amigos
num reino mágico. Criada pelos
tios, Dorothy é uma menina alegre
e determinada. Ela acredita, acima

de tudo, que lugar de criança é
em casa, mesmo estando em um
lugar mágico e fantástico.
A obra de L. F. Baum tornou
eterna a interpretação de Dorothy
por Judy Garland, nos anos 30,
valendo-lhe um Oscar. Trata-se,
portanto, de um clássico. O espectador irá deparar-se com uma história alegre e cuidadosamente contada em cada detalhe, seja na interpretação dos atores, no cenário, no colorido dos figurinos ou
na iluminação.

Transformar pedras em
joias. É essa a arte de Antonio Rabelo, em exposição no
Espaço Cultural Unifor Anexo com Rio das Pedras, até
12 de dezembro. Em seu trabalho, Rabelo procura traduzir uma parte em outra
parte; transformar em joias
as pedras, mas também os
espinhos de mandacaru ou
o couro de bode.
Na exposição, o resultado do olhar atento e curioso do artista é apresentado
em 75 peças de oito coleções: Sertão, Homem e Natureza, Sonho, Rio das Pedras, Cactus, Cristais, Majé e
Rupestre. Muitas delas inspiradas na terra natal do artista, Quixeramobim, onde
se concentra seu cotidiano
e centro de produção, do
qual não pensa se afastar.
SERVIÇO:
• Visitação gratuita até 12/12,
de terça a sexta, das 10h
às 20h, e aos sábados e
domingos, das 10h às 18h, no
Espaço Cultural Unifor Anexo
Informações: 3477 3319

SERVIÇO:
• Dias 2, 9, 10, 12, 16, 17/10,
no Teatro Celina Queiroz, às 17h
Sessões extras: 2 e 12/10, às 17h
e 18h - Ingressos: R$ 10,00 (inteira)
e R$ 5,00 (meia) - Livre
Informações: 3477 3033
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