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Edson Queiroz
entre os grandes
pioneiros e
empreendedores
Em cartaz no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro,
a exposição “Pioneiros & Empreendedores” apresenta
no cenário nacional a atuação do industrial cearense e
criador da Fundação que leva seu nome, Edson Queiroz.
A exposição traz uma amostra dos mais de dez anos de
pesquisas realizadas na Universidade de São Paulo (USP)
sobre a trajetória de 24 personalidades em destaque no
pioneirismo empresarial do Brasil. Conheça a exposição
que coloca Edson Queiroz entre os grandes
empreendedores da nossa história.
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SAÚDE

ESPORTE

CULTURA

Na segunda quinzena de
outubro, acontece a quarta
edição da Semana da Saúde do
CCS. As inscrições estão abertas

Veja programação desportiva,
com destaque para o
Troféu de Esportes Unifor,
de 18 a 23 de outubro

Teatro, coral, cineclube e um
recital de música sacra e barroca
movimentam as novidades do final
de outubro no campus. Não perca
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CCS

Inscrições
abertas para
a Semana
da Saúde
Em sua quarta edição, o evento
é um espaço interdisciplinar aberto
para discussão sobre questões que
envolvem a saúde pública brasileira
O Centro de Ciências da Saúde realiza de
19 a 22 de outubro a IV Semana da Saúde,
evento que já faz parte do calendário anual
do Centro. Este ano, o evento terá como
foco o profissional da saúde com o tema
“Cuidando de quem cuida: qualidade de vida
dos profissionais de saúde”. As atividades
acontecerão no próprio campus, com realização de palestras, mesas-redondas e
workshops ministrados por professores da
Universidade e convidados.
As inscrições serão realizadas no período
de 8 a 22 de outubro no site www.unifor.br.

Para se inscrever, o interessado deve preencher a ficha de inscrição online e selecionar
as atividades de interesse. Também é possível conferir no site a programação já disponível do evento. A IV Semana da Saúde firma-se como um evento que envolve a participação de professores e acadêmicos da
Unifor e de outras instituições de ensino superior, gestores do Sistema Único de Saúde e
profissionais da área de saúde, criando assim um espaço aberto para discussões, tendo como foco principal o SUS e as políticas
nacional, regional e local de saúde.

• TROFÉU DE ESPORTES UNIFOR

De 18 a 23/10, das 18h às 22h,
no Parque Desportivo
Org.: Divisão de Assuntos Desportivos
• INTEGRAÇÃO DE
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
De 18 a 23/10, das 8h às 12h, no
Campo Society - Org.: Coord.
de Engenharia de Computação
• CRIANÇA FELIZ
Dia 22/10, das 7h às12h, no Ginásio Poliesportivo - Org.: Coord. de Odontologia

TECNOLOGIA

• 5º ENCONTRO STEP – FORTALEZA

Concurso para totem no
campus mantém inscrições
Um concurso promovido pelo Centro
de Ciências Tecnológicas movimenta o
campus. Trata-se do Concurso de Ideias
para Totem Interativo, que premiará alunos da Unifor que apresentem as melhores
ideias para a criação de um totem informativo a ser instalado no campus. De natureza interdisciplinar, o concurso elegerá os
melhores projetos para criação do totem
que deve ter como fonte de energia um
gerador eólico e painéis solares.
Poderão participar do concurso alunos
da graduação, regularmente matriculados
no semestre 2010.2, organizados em equi-

Programação
Parque Desportivo

pes multidisciplinares de no máximo 5 pessoas, tendo um professor da Universidade
como orientador. A proposta deverá ser
entregue em um envelope pardo lacrado,
sem identificação da equipe ou de qualquer de seus componentes ou professor
orientador, até as 21h do dia 29, na Secretaria do Centro de Ciências Tecnológicas.

Dia 23/10, das 8h às 17h, Ginásio
Poliesportivo, Sala Multifuncional
Org.: Unidade de Negócio
• CAMPEONATO CEARENSE
DE ATLETISMO – PRÉ-MIRIM
Dia 23/10, das 7h30 às 17h,
no Estádio de Atletismo
Org.: Federação Cearense de Atletismo
• III INTERODONTO
Dias 25, 27 e 29/10, das 18h às 22h,
no Estádio de Atletismo
Org.: CA de Odontologia

SERVIÇO:
• Concurso de Ideias para Totem Interativo
Inscrições até 29/10, na Secretaria do CCT
Resultado: 5/11 - Premiação de
R$ 3.000 (1o lugar), R$ 1.500 (2o lugar)
e R$ 500 (3o lugar) e menções honrosas
Edital e ficha de inscrição no site da Unifor
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ADMINISTRAÇÃO

Lançado edital
para mestrado
e doutorado
As inscrições devem ser realizadas na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação
em Administração de Empresas, que
funciona no Bloco Q/Sala 3, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 21h
É possível conferir no site da Unifor (www.unifor.br)
edital com o calendário e as condições de inscrição, seleção, número de vagas e matrícula para os cursos de
mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Administração de Empresas. As inscrições serão realizadas
de 14 de outubro a 30 de novembro. No total, são 35
vagas, sendo 30 para o mestrado e cinco para o doutorado. A área de concentração dos cursos é Fundamentos e
Processos Estratégicos para a Sustentabilidade, com linhas
de pesquisa em Estratégias Organizacionais, Estudos
Socioambientais e Processos de Gestão Internacional.
SERVIÇO:
• Mais informações no site www.unifor.br/ppga ou na
coordenação do programa, pelo telefone (85) 3477 3229

Documentação necessária
PARA TODOS OS CANDIDATOS:
• Comprovante oficial do
escore do Teste Anpad.
• Ficha de inscrição.
• Duas fotos 3x4 coloridas.
• Identidade e CPF (cópias autenticadas)
ou passaporte (cópia), se estrangeiro.
• Comprovante de pagamento
da taxa de inscrição.
• Currículo Lattes ou Curriculum
Vitae, devidamente comprovados.
PARA CANDIDATOS AO MESTRADO
• Histórico escolar de
graduação (cópia autenticada).
• Diploma de graduação em
Administração ou em áreas afins.
• Projeto de pesquisa (português) vinculado
às linhas de pesquisa do PPGA, impresso
em três vias e uma cópia em CD nãoregravável, composto de título, introdução

DIREITO

com justificativa, objetivos, metodologia,
resultados esperados, cronograma de
execução e referências – de 5 a 10 páginas.

Filmes e
debates

PARA CANDIDATOS AO DOUTORADO
• Diploma de graduação em
Administração ou em áreas afins.
• Diploma de Mestrado (cópia autenticada)
e Histórico Escolar de Mestrado
(cópia autenticada) em
Administração ou em áreas afins.
• Projeto de pesquisa (português) vinculado
às linhas de pesquisa do PPGA impresso
em três vias e uma cópia em CD nãoregravável composto de título, introdução
com justificativa, objetivos, metodologia,
resultados esperados, cronograma de execução e referências – de 10 a 20 páginas.
• Duas cartas de recomendação assinadas
por professores que, no período de realização do mestrado do candidato, pertenciam
ao corpo de docentes do respectivo curso.

18 | outubro | 2010

O Programa Tutorial Acadêmico, do Centro
de Ciências Jurídicas, promove para os alunos
do 1º e 2º semestre do curso de Direito exibição de filmes seguidos de debates. A participação é válida como atividade complementar e
os filmes são exibidos na Videoteca do Centro
de Convivência. Estão programados para o
dia 21, nos horários M/CD (Sala A) e T/EF
(Sala B), o vídeo Carreiras Jurídicas; e no dia
23, das 8h às 11h (Sala A), o filme Advogado
do Diabo (dir.: Taylor Hackford, 1997, ficção,
EUA, 143 min.).
SERVIÇO:
• Mais informações no Programa Tutorial
Acadêmico do CCJ - Sala K-1 - Fone: 3477 3326
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PSICOLOGIA

Especializações

XV ECEAC acontece
em novembro

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.

Acontece na Unifor, de 3 a 6 de novembro, o XV Encontro Cearense de Análise do
Comportamento (ECEAC), com o tema “Ética e Práticas Educativas na Contemporaneidade”. O objetivo do encontro é proporcionar a estudantes, pesquisadores, professores e profissionais de Psicologia e áreas
afins discussões referentes ao campo de conhecimento da análise do comportamento,
sua filosofia, ciência básica e aplicada e prática profissional. O link para a inscrição online,
que acontece até 3 de novembro, e as normas para submissão de trabalhos podem ser
conferidos no site da Unifor.

Em sua 15ª edição, o ECEAC é um estímulo à produção de conhecimento e à promoção do intercâmbio entre os participantes, divulgando trabalhos e pesquisas na área
e suscitando a discussão de questões referentes ao papel do profissional de Psicologia
na sociedade contemporânea.
SERVIÇO:
• XV Encontro Cearense de Análise do
Comportamento (ECEAC) - Tema: "Ética e
Práticas Educativas na Contemporaneidade"
De 3 a 6/11, na Unifor - Período de inscrições:
20/9 a 3/11 - Normas para submissão de
trabalhos e inscrições no site www.unifor.br
Informações: www.eceacweb.blogspot.com

SEMINÁRIO

Defesa do consumidor
Nos dias 25 e 26, acontece nos períodos
da manhã e da noite, no Teatro Celina
Queiroz, o I Seminário de Defesa do Consumidor da Unifor, que traz em debate a importância do estudo do Direito do Consumidor para a formação contemporânea do aluno. Enfatiza-se ainda a responsabilidade social do consumidor diante do desenvolvi-

mento sustentável. Uma promoção do Núcleo de Eventos Jurídicos da Universidade, o
seminário reflete uma aplicação prática e
positiva do direito e propicia uma maior interlocução entre docentes e discentes da Unifor.
Os interessados em participar também devem efetuar sua inscrição online no site da
Universidade.

Mestrados
das aulas no segundo semestre.
Fone: (85) 3477 3266
Fax: (85) 3477 3058
E-mail: ppgd@unifor.br

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 no site da Unifor.
• MESTRADO EM
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Inscrições abertas, com
início das aulas em fevereiro.
Fone: (85) 3477 3229
Fax: (85) 3477 3065
E-mail: cma@unifor.br
• MESTRADO EM DIREITO

CONSTITUCIONAL
Inscrições em maio, com início

• MESTRADO EM
INFORMÁTICA APLICADA
Inscrições abertas, com início das aulas
no primeiro semestre do ano seguinte.
Fone: (85) 3477 3268
E-mail: mia@unifor.br
• MESTRADO EM PSICOLOGIA
Inscrições em maio, com início das aulas
em agosto. Fone: (85) 3477 3219
E-mail: cmps@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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• 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 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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“PIONEIROS & EMPREENDEDORES”

Edson
Queiroz
é um dos
grandes
do país
Em exposição, a trajetória
empreendedora do industrial
Edson Queiroz, que criou,
em1971, a Fundação Edson
Queiroz, mantenedora da
Universidade de Fortaleza
Quem são os pioneiros que fizeram a história empresarial do Brasil? Francisco Matarazzo, Ramos de Azevedo, Julio Mesquita,
Mauá, Guilherme Guinle, Gerdau-Johannpeter, Roberto Marinho, Delmiro Gouveia e
o industrial cearense Edson Queiroz são alguns destaques da exposição “Pioneiros &
Empreendedores: a saga do desenvolvimento
no Brasil”. Em cartaz no Rio de Janeiro, a exposição apresenta no Museu Histórico Nacional uma amostra dos mais de dez anos de
pesquisas realizadas na Universidade de São
Paulo (USP). O estudo, sob a coordenação
de Jacques Marcovitch, está catalogado na
trilogia “Pioneirismo Empresarial no Brasil”.
Obras e exposição abordam a trajetória
de “24 empresários cujas vidas, apesar de singulares, possuem em comum a visão de futuro,
a capacidade de superação de condições
adversas, o interesse pela inovação, a valorização do trabalho e a presença familiar”,
segundo define o texto de apresentação da
mostra, que tem Marcovitch como curador.
Ao ser destacado como um dos “Pioneiros & Empreendedores”, Edson Queiroz representa, acima de tudo, a confirmação de
que o pioneirismo empresarial no Brasil não
se restringiu a limites regionais. Ele, que a
cada problema contrapunha uma solução,
criou, por exemplo, a Esmaltec, para fabricar
seus próprios fogões; e ainda criou a Fundação Edson Queiroz, em 1971, que resultou, em seguida, na concretização da maior
de suas obras: a Universidade de Fortaleza.

A coleção “Pioneirismo Empresarial no
Brasil” se divide em três tomos, e é no terceiro deles que Marcovitch fala do industrial
cearense. A proposta da série é “iluminar o
papel desempenhado por figuras marcantes
no desenvolvimento do país”. A coleção compreende quase dois séculos de trajetória empresarial, permitindo acompanhar o desenvolvimento e a sistematização do setor. Iniciando com os negócios de Antonio da Silva
Prado (1778–1875), o Barão do Iguape, em
meio às transformações da então colônia portuguesa, estende-se até hoje, quando as ações

se desenraízam e a atuação dos empreendedores ganha magnitude global. Edson
Queiroz integra o grupo de empreendedores
contemporâneos responsável por esse salto
que relativiza os limites geográficos.
SERVIÇO:
• Se você está ou vai visitar o Rio de Janeiro,
aproveite para visitar a exposição “Pioneiros
& Empreendedores: a saga do desenvolvimento no Brasil”, no Museu Histórico
Nacional - Praça Marechal Âncora, s/n - Centro
De terça a sexta-feira, das 10h às 17h30;
sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h
Informações: (21) 2550 9220 / 9224

VESTIBULAR

Inscrições abrem dia 23
A Universidade de Fortaleza se prepara para
a abertura, no dia 23 de outubro, do período de
inscrições para o processo seletivo de candidatos
ao próximo semestre letivo. A prova acontece
no dia 19 de novembro. Neste vestibular, serão
ofertadas vagas para 29 cursos de graduação
em cinco áreas do conhecimento. Para auxiliar
os interessados nessa etapa, será disponibilizado
stand no campus da Universidade com suporte
técnico e orientação.
As inscrições para o Processo Seletivo 2011.1
deverão ser feitas exclusivamente pela internet,
no endereço www.unifor.br/processoseletivo. Ao
acessá-lo, o candidato preencherá e enviará a
ficha-requerimento de inscrição à Comissão
Permanente do Processo Seletivo (CPPS).
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TEATRO

Estranho Casal
Sucesso na Broadway, a peça que atingiu
40 mil espectadores no Brasil continua
sua temporada no Teatro Celina Queiroz
Com direção de Celso Nunes, a comédia escrita pelo
dramaturgo americano Neil Simon ganha adaptação e tradução de Gilberto Braga – um dos grandes novelistas da
TV brasileira. Carmo Dalla Vecchia e Edson Fieschi
protagonizam a peça, que narra a história de dois amigos
com personalidades distintas que passam a morar juntos.
Após se separar da mulher, Felix (Edson Fieschi) vai à
casa de Oscar (Carmo Dalla Vecchia), seu amigo também
divorciado, em busca de um abrigo. O tranquilo convívio
entre os dois companheiros, porém, acaba caindo na rotina, com desentendimentos iguais aos de um casal em crise.
Sucesso no Rio de Janeiro, a peça é um clássico da
comédia americana. “O texto não tem nenhum palavrão. As
pessoas se divertem pela situação que é colocada em cena.
Sempre tem algum Oscar ou algum Felix na plateia”, diz o
ator Carmo Dalla Vecchia.
SERVIÇO:
• Peça Estranho Casal - Dias 22, 23 e 24/10, sexta e sábado,
às 21h, e domingo, às 19h - Classificação: 12 anos - Ingressos:
R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) - Inf.: 3477 3033/3175

Agende-se
Confira programação de outubro.
Quintas, às 13h30, na Sala A da Videoteca.
• 21/10 - SESSÃO PROSA E POESIA
“Palavra encantada” (2009)
Direção: Helena Solberg - Debatedores: Elisângela
Teixeira, mestre em Letras pela PUC-Rio e doutoranda em
Linguística pela UFC, e Valdo Aderaldo, músico e letrista.

EXPEDIENTE

• 28/10 - SESSÃO FANTÁSTICO REALISMO
“O labirinto do fauno”
(El labirinto del fauno, 2006) (2007)
Direção: Guillermo del Toro
Debatedores: Celeste Magalhães Cordeiro, doutora em
Sociologia pela UFC e professora de Sociologia da UECE,
e Claudia de Sousa Leitão, doutora em Sociologia pela
Universidade Paris V, professora e pesquisadora do
mestrado em Políticas Públicas e Sociedade da UECE.

RECITAL

O sacro e o barroco
O Teatro Celina Queiroz recebe
no dia 21 de outubro, o recital de
música barroca e sacra com o contratenor Luís Peças e o pianista
João Santos. No repertório, obras
de nomes como Pergolesi, Teleman, Stradella, Durante, Paisiello,
Haendel, Purcell, Bach e Vivaldi.
Entende-se por música sacra
aquela que, através dos séculos,
foi composta para o serviço da
liturgia, tanto da missa como do
ofício divino. Destacam-se três
gêneros: o canto gregoriano, a
polifonia clássica e a música moderna. Ao longo dos anos, muitos

compositores se sentiram atraídos
pela música sacra e compuseram
grandiosas obras, uns absolutamente dentro do espírito litúrgico,
outros levando para os lugares de
culto a expressão pessoal.
Já a música barroca é toda música ocidental relacionada à época
cultural homônima na Europa, que
vai do surgimento da ópera, por
Claudio Monteverdi no século
XVII, até a morte de Johann Sebastian Bach, em 1750. Carateriza-se como uma das épocas musicais de maior extensão e importante da música ocidental.

CULTURA

Arte no campus
O projeto que aproxima a comunidade acadêmica a diversas linguagens
artísticas acontece semanalmente nos diversos blocos do campus. Na programação, músicas eruditas e populares, esquetes, leituras e dança nos intervalos
de aulas. Em outubro, estão previstos dois espetáculos abertos a alunos,
professores e público que compõe a Unifor. Na terça, dia 19, às 9h10, teremos
o Grupo Mirante com esquete no Bloco M e, na segunda, dia 25, às 17h10,
apresentação do Coral da Unifor com repertório erudito/popular no Bloco D.
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