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Processo seletivo 2011.1
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de candidatos ao próximo semestre letivo da
Instituição. A prova acontece no dia 19 de novembro, às 8h, no campus da Universidade. Neste
vestibular, a Unifor abre vagas para 29 cursos de graduação distribuídos em cinco áreas do conhecimento,
totalizando 2.385 vagas. As inscrições devem ser feitas na página www.unifor.br/processoseletivo.
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DESTAQUE

INGRESSO

CULTURA

O curso de Engenharia Civil
conquistou o primeiro lugar no
Prêmio da Construção 2010,
cuja solenidade ocorre este mês

A Unifor recebe inscrições
para o vestibular de
candidatos ao primeiro
semestre de 2011

“As pontes de Madison” é a
mais nova peça do Projeto
Teatro Celina Queiroz Grande
Espetáculos. Programe-se

5

3 | novembro | 2010

1

6

EAD

Parceria com o Sebrae
ofertará cursos a distância
A Unifor fechou convênio de
cooperação técnico-científica
com o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
do Estado do Ceará (Sebrae/CE),
o que permitirá a realização,
a partir de 2011, de cursos de
educação a distância com
foco em empreendedorismo
A parceria foi tema de reunião realizada
no dia 25 de outubro, no gabinete da Reitoria da Unifor. Estiveram presentes o chanceler Airton Queiroz, a reitora Fátima Veras, o
vice-reitor de pesquisa e pós-graduação
Roberto Ciarlini, além dos representantes do
Sebrae/CE, Carlos Antônio de Moraes Cruz
(diretor-superintendente), Airton Gonçalves
Júnior (administrativo-financeiro) e Jorge Parente (presidente do Conselho Deliberativo).

CCH

Professores
mostram
talentos
no campus

Dr. Carlos Antônio Cruz, chanceler Airton Queiroz, Dr. Jorge Parente e reitora Fátima Veras

O convênio visa a promoção de programas e projetos de assistência científica e de
pesquisa, cursos de formação de pessoal, cursos de pós-graduação, treinamento e desenvolvimento em áreas de interesse mútuo, divulgação técnico-científica, intercâmbio cultural e serviços de consultoria.
De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae, Carlos Antônio de Moraes Cruz,
a proposta é unir a base acadêmica da Unifor
à experiência prática já oferecida pelo Sebrae
em seus cursos. Dessa forma, ressalta ele,
será dada uma alternativa de ocupação que

não se restringe ao emprego formal, mas
contempla também o empreendedorismo e
a possibilidade de implantar ou aperfeiçoar
um negócio próprio.
Inicialmente, ainda segundo o diretor-superintendente do Sebrae, o convênio será
implantado em Fortaleza, sendo ampliado
em seguida para outros municípios do Ceará. O presidente do Conselho Deliberativo,
Jorge Parente, destacou ainda que essa parceria com a Unifor resultará em outras ações,
como o Sebrae TEC, cuja proposta é implantar na Universidade um núcleo de consultoria.

TECNOLOGIA

Engenharia Civil vence
Prêmio da Construção

Nos dias 27 e 28 de outubro, a realização da mostra Letras, Artes e Bolinhas
Pretas movimentou o campus. O evento
aconteceu no hall do Teatro Celina
Queiroz, nos intervalos entre os horários
AB e CD da manhã, tarde e noite, apresentando para a comunidade acadêmica
um pouco da produção dos professores
do Centro de Ciências Humanas (CCH).
Na programação, apresentação de livros,
leituras, vídeos, teatro e também liberdade para improvisação. “O que marca esse
novo projeto é mesmo o desejo de revelar os talentos e mostrar um pouco da
multiplicidade e da diversidade de nossos professores”, explica a diretora do CCH,
profa. Erotilde Honório.

A Engenharia Civil da Unifor é primeiro lugar no Prêmio da Construção 2010.
Em destaque, o pioneirismo tecnológico
do curso, um dos critérios que o levaram
ao pódio na modalidade Tecnologia e
Qualidade. Em sua oitava edição, o prêmio, disputado em seis categorias, é uma
promoção do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).
A solenidade de entrega aconteceu no dia
26 de novembro, no La Maison Dunas.
De acordo com o coordenador do curso, prof. Wandemberg Tavares Júnior, foram analisadas as ações desenvolvidas pela
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coordenação, como oferta de cursos de
extensão e de especialização, projetos de
pesquisa, número de formandos, capacitação de mão-de-obra – a exemplo do programa de engenheiro trainee – e eventos
promovidos, como o workshop de engenharia estrutural e o encontro de ex-alunos. “Este reconhecimento é muito importante para nós, pois destaca uma história de trabalho e dedicação de mais de
37 anos, desde a criação”.
A escolha se deu por meio de votação
das mais de 400 empresas da construção civil associadas ao sindicato.
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PESQUISA

XVI Encontro de Iniciação Científica
Este ano, o Encontro de
Iniciação Científica teve 1.551
trabalhos inscritos e 1.363
apresentados, sendo 1.313
painéis e 50 trabalhos orais
A Unifor dedicou quatro dias para os Encontros de Iniciação Científica 2010, que inscreveram 1.551 trabalhos. A solenidade de lançamento do evento aconteceu no dia 20 de
outubro, no Teatro Celina Queiroz.
Já no dia 21, quinta-feira, foram realizadas
as apresentações do XVI Encontro de Iniciação à Pesquisa. O dia 22 foi dedicado para a
exposição dos trabalhos do X Encontro de PósGraduação e Pesquisa e do X Encontro de Iniciação à Docência. O sábado foi exclusivo para
o II Encontro de Práticas Docentes.
A Unifor reforçou, com a realização de mais
uma edição dos Encontros Científicos 2010, o
desenvolvimento e a consolidação no campo
da pesquisa, reunindo trabalhos em diversas
áreas do conhecimento, com exposições orais
e apresentações de painéis. Foram quatro encontros: Iniciação à Pesquisa; Iniciação à
Docência; Pesquisa e Pós-Graduação; e Práticas Docentes. Os três primeiros encerraram suas
atividades no dia 22, em uma solenidade no
auditório da Biblioteca, e o de Práticas Docentes teve sua programação realizada no decorrer do dia 23.

INSCRIÇÕES

Eventos do Núcleo de
Estudos Internacionais
Os eventos organizados pelo Núcleo
de Estudos Internacionais (NEI) da Unifor
que acontecem em novembro estão com
inscrições abertas. Os interessados podem se inscrever no site www.unifor.br.
O Núcleo realizará os eventos descritos
a seguir.
A II Jornada Brasileira de Direito Internacional ocorre no dia 16 de novembro,
das 8h às 12h e das 18h às 22h, e tem
como palestrantes Wagner Menezes e
José Flávio Sombra Saraiva. O evento
contará ainda com a apresentação de painéis sobre pesquisas e estudos feitos por
professores do Direito Internacional.
O II Seminário de Direito e Relações
Internacionais – Unifor/Funag está previsto para os dias 17 e 18 de novembro
de 2010 com palestras de Adherbal Meira
Mattos (UFPA), Cristina Soreanu Pecequilo,
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Martônio Mont’Alverne Barreto Lima
(Unifor) e José Sydrião de Alencar Jr.
(Unifor) e uma homenagem a José
Jerônimo Moscardo de Souza, embaixador/presidente da Fundação Alexandre de
Gusmão, ex-ministro da Cultura, mestre
em Ciências Políticas na Columbia University e membro permanente da Unesco
e da ALADI.
Está prevista também a III Conferência de Direito Internacional do curso de
Direito da Unifor, dia 18 de novembro,
das 18h às 22h, cujo tema será “Política
externa brasileira e a defesa dos interesses nacionais: entre o fundamental e o
circunstancial”. O conferencista será o embaixador Carlos Henrique Cardim (MRE),
diretor do Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais – IPRI e professor da
Universidade de Brasília (UnB).

PSICOLOGIA

Programação
do evento

Encontro da Otium
A Universidade sediará, nos dias 22 e
23 de novembro, a reunião anual da Asociación Iberoamericana de Estudios de
Ocio (Otium), da qual a Unifor participa
como entidade/membro fundador por meio
do mestrado em Psicologia. Após sua constituição, em 2009, a Otium volta a se reunir
com o objetivo de fazer um balanço de
suas ações, dando novo impulso ao trabalho por meio de projetos formativos e
de investigação sobre ócio e tempo livre.
A associação é formada por centros
universitários e outras instituições que desenvolvem atividades de formação, inves-

22 DE NOVEMBRO

tigação, inovação e difusão de conhecimento e tecnologia sobre os fenômenos
do ócio, tempo livre, cultura, turismo, esporte e recreação. Além da Unifor, integram a Otium: Universidad de Deusto, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Universidad Pontificia Católica do
Chile, Universidad Regional Miguel Hidalgo, Universidad YMCA, Universidad Católica Damaso Antonio Larrañaga do Uruguai e Universidad Católica de Santiago
de Guayaquil. Mais informações na coordenação do mestrado em Psicologia pelo
telefone 3477 3219.

• 8h às 12h - Recepção no hall da Reitoria

e saudação ao vice-reitor de pesquisa e
pós-graduação, prof. Roberto Ney Ciarlini
- Sessão de Trabalho I
• 12h às 14h - Intervalo
• 14h às 18h - Sessão de Trabalho II
• 18h às 19h - Visita didática

ao Espaço Cultural Unifor
23 DE NOVEMBRO
• 8h30 às 12h - Sessão de Trabalho III
• 12h às 14h - Intervalo
• 14h às 17h - Sessão de Trabalho IV:

Análise de possibilidades na Europa e
na América Latina. Ações de difusão
e comunicação Otium 2011
• 17h30 às 18h30 - Encerramento

ALUNOS EM DESTAQUE

Mestrados

Audiovisual a todo vapor

Prêmio Java

O curta-metragem Matryoshka, realizado por alunos do curso de Audiovisual e Novas Mídias da Unifor, foi selecionado para mais dois grandes festivais de cinema com competição internacional: o 12º Festival Internacional
de Curtas de Belo Horizonte e o 18º
Gramado Cine Vídeo.
O 12º FestCurtasBH acontecerá de
30 de novembro a 7 de dezembro no
Cine Humberto Mauro e em outros espaços do Palácio das Artes, na capital
mineira. De 13 de abril a 30 de maio, o
festival recebeu 2.002 produções, sendo 1.568 delas vindas de 74 países diferentes. Do Brasil, foram 434 inscrições. Já o 18º Gramado Cine Vídeo, de
8 a 13 de novembro na serra gaúcha,
recebeu cerca de 500 trabalhos inscritos e selecionou 59 para concorrer aos
Galgos de Ouro do Festival do Vídeo
Brasileiro. No Festival de Gramado, outros trabalhos da Unifor também foram
selecionados. Ainda em destaque o
vídeo do professor Carlos Normando
sobre Babau do Pandeiro e o programa Palavreado da TV Unifor.
A produção do audiovisual da Unifor também foi reconhecida com a aluna Bianca Benedicto, que teve trabalho
selecionado para o Festival Nacional
do Audiovisual Universitário (Noia). Em
sua nona edição, que acontece de 14
a 18 de dezembro em Fortaleza, o festival é um espaço destinado à divulgação da produção audiovisual realizada
por universitários de todo o Brasil.

A Unifor é mais uma vez destaque
na área de tecnologia com o 1º lugar
no Prêmio Universitário Felipe Gaúcho
(antigo Prêmio Universitário Java),
conquistado pelo aluno Daniel Valente
Macedo. A Universidade conquistou
ainda o 3º e o 5º lugar na premiação,
com os estudantes Carlos Albercio Maciel e Germano Machado Duarte, respectivamente, tendo sido a instituição
com o maior número de agraciados.
O Prêmio é uma competição que
visa integrar o conhecimento acadêmico da tecnologia Java com as necessidades do mercado. O prêmio estimula
os estudantes universitários a submeterem seus trabalhos à análise de profissionais experientes de TI, que avaliam
a qualidade e a utilidade comercial do
que os estudantes codificam nas universidades ou faculdades do Ceará.

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

Inscrições
abertas
para o
processo
seletivo
A Comissão Permanente do
Processo Seletivo lembra que
a taxa de inscrição no valor
de R$ 100,00 será deduzida
da primeira parcela da
semestralidade do candidato
que se matricular em 2011.1
A Unifor recebe inscrições para o processo seletivo de candidatos ao próximo semestre letivo, que deve ser feito exclusivamente pela página www.unifor.br/processoseletivo. É simples e rápido: basta clicar no
link em destaque na página, preencher a ficha-requerimento de inscrição e emitir o boleto de pagamento. A prova acontecerá no
dia 19 de novembro, no campus da Universidade. Para este vestibular, a Unifor abre vagas para 29 cursos de graduação, com 2.385
vagas distribuídas nos cinco centros de ciências: Centro de Ciências Administrativas (CCA),
Centro de Ciências Humanas (CCH), Centro
de Ciências Jurídicas (CCJ), Centro de Ciências da Saúde (CCS) e Centro de Ciências

Tecnológicas (CCT). É necessário ainda acompanhar no site a publicação do edital e da
portaria que estabelece as condições de realização do vestibular. O portal da Instituição
disponibiliza também uma simulação de valores das disciplinas dos seguintes cursos:
Odontologia, Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo e Medicina.
Para auxiliar os interessados, há stands
da Unifor – durante todo o período de inscrição – no Shopping Iguatemi e no North
Shopping (de segunda a sábado, das 10h às
22h; e aos domingos, das 14h30 às 20h30)
e no próprio campus da Universidade (de
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h), onde
são oferecidos suporte técnico e orientação.
SERVIÇO:
• Inscrições abertas para o processo seletivo
2011.1 da Universidade de Fortaleza.
Confira o edital e obtenha mais informações
no site www.unifor.br/processoseletivo
ou pelo telefone 3477 3249 – Comissão
Permanente do Processo Seletivo (CPPS)

Benefícios
Para assegurar a seus alunos a continuidade
dos estudos diante de eventuais transtornos,
a Unifor dispõe de um seguro educacional, o
Bradesco Seguros. Sem nenhum custo adicional
sobre as mensalidades, o seguro beneficia
alunos da graduação e da pós, dando cobertura em diversas situações, como no caso de
morte do responsável, em que o seguro cobre
todas as despesas de educação do aluno, a
partir do mês do sinistro, sendo respeitadas
as exigências contratuais e os prazos para
requisição do benefício. Outras informações
podem ser consultadas no endereço www.unifor.br/seguroeducacional.

Além disso, a Universidade de Fortaleza
participa do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior – FIES, destinado
à concessão de financiamento para os estudantes regularmente matriculados em seus
cursos de graduação.
Em seu novo formato, o FIES apresenta
ainda mais vantagens para o aluno. Agora
não é mais necessária a realização de uma
seleção nem há mais limite de vagas por curso.
Além disso, o interessado no financiamento
pode solicitar sua adesão já a partir do primeiro
semestre. Faça uma simulação do financiamento
estudantil no site www.unifor.br.
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Cursos ofertados Vestibular 2011.1
Centro de Ciências
Administrativas
• ADMINISTRAÇÃO
• CIÊNCIAS CONTÁBEIS
• CIÊNCIAS ECONÔMICAS
• COMÉRCIO EXTERIOR

Centro de Ciências Humanas
•
•
•
•
•

AUDIOVISUAL E NOVAS MÍDIAS
BELAS ARTES
JORNALISMO
PSICOLOGIA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Centro de Ciências Jurídicas
• DIREITO

Centro de Ciências da Saúde
• CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO
• EDUCAÇÃO FÍSICA
• ENFERMAGEM
• FARMÁCIA
• FISIOTERAPIA
• FONOAUDIOLOGIA
• MEDICINA
• ODONTOLOGIA
• TERAPIA OCUPACIONAL

Centro de Ciências
Tecnológicas
• ARQUITETURA E URBANISMO
• CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
• ENGENHARIA AMBIENTAL
• ENGENHARIA CIVIL
• ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
• ENGENHARIA DE CONTROLE E
AUTOMAÇÃO
• ENGENHARIA ELÉTRICA
• ENGENHARIA MECÂNICA
• ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
• ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
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CULTURA

Teatro Celina Queiroz
Grandes Espetáculos
Baseado no romance de Robert James Waller, e na aclamada versão
para o cinema dirigida por Clint Eastwood, “As pontes de Madison”
estará em cartaz no Teatro Celina Queiroz nos dias 26, 27 e 28
Nada como poder apreciar espetáculos
de grande expressão nacional a preços acessíveis. Essa é a proposta central do Projeto
Teatro Celina Queiroz Grandes Espetáculos, que todos os meses traz novas produções para o campus da Unifor. Na agenda
de novembro, o público confere o romance de Robert James, de 1992, “As pontes
de Madison”, na adaptação brasileira de Alexandre Tenório, com direção de Regina
Galdino. No elenco, Denise Del Vecchio
(Francesca), Marcos Caruso (Robert),
Luciene Adami (Caroline) e Paulo Coronato
(Maylon) para reconstruir essa emocionante história de amor que teve grande visibilidade de público em 1995 no cinema.

No enredo, um romance interrompido,
com grandes revelações e crescimento, que
começa quando os filhos de Francesca –
Caroline e Maylon – mexem nos documentos e objetos que sua mãe, já morta, tinha
deixado em um cofre no banco. Por meio
dos filhos é que o romance vai sendo apresentado. Eles descobrem um passado e um
amor que sua mãe viveu dos quais não sabiam. Francesca tinha deixado um caderno
com seus relatos dos quatro dias intensos
que viveu ao conhecer um fotógrafo da
revista National Geographic na pequena cidade de Madison, onde ele esteve para fotografar as pontes cobertas do local. O amor
de quatro dias é avassalador, vital, para sempre. No entanto, eles optam pelo distanciamento
para que esse sentimento não se esgote.
Contada em flashbacks, a partir da leitura
dos diários de Francesca,
a história é contagiante
e cresce à medida que o
tempo passa. Mais que
uma comédia romântica,
revela a consistência dos
diálogos travados pelos
dois atores e o talento na
espontaneidade de Marcos Caruso e na interpretação segura de Denise
Del Vecchio.

EXPEDIENTE

SERVIÇO:
• De 26 a 28/11, no Teatro
Celina Queiroz - Sexta e
sábado, às 21h; e domingo,
às 19h - Ingressos: R$ 30,00
(inteira) e R$ 15,00 (meia)
Informações: 3477 3033

BELAS ARTES

Curso
incentiva a
Mostra de
Teatro do
Estudante
O curso de Belas Artes prestigia a XIV
Mostra de Teatro do Estudante, promovida
pela Federação Cearense de Teatro Amador, que este ano reuniu 16 espetáculos
com a participação de mais de 100 estudantes, de 8 a 18 anos. No dia 25, as
peças “O ciúme”, “Meu nome é Lampião”
e “Surreal realidade” foram encenadas na
Unifor. No dia 27, no encerramento da
mostra no Teatro José de Alencar, as
melhores apresentações foram agraciadas
com troféus confeccionados pelo curso.
“O interesse dos jovens escolares da
cidade pelo teatro é um ponto de partida
de valor inestimável. E uma mostra
competitiva se constitui como campo de
acolhimento e incentivo. Contudo, é necessário atentar para a necessidade de sequência a oportunidades como esta, e o
curso de Belas Artes se faz, agora, presente
com esse objetivo”, destaca o coordenador
do curso, prof. Carlos Velázquez. “Fazer
arte não se restringe à superação do medo
da cena. Fazer arte implica um processo
de desenvolvimento humano que começa
na escola e deve ser concretizado nos
estudos superiores. A humanidade precisa
de arte, sobretudo se pensamos que todo
bom profissional, humano se consagra
um artista”, diz o professor.
A programação da noite contou ainda
com a apresentação da peça “As bondosas”, de Ueliton Rocon. Realizada desde
1995, a mostra incentiva a produção artística de alunos de escolas públicas e particulares interessados nas artes cênicas, colaborando efetivamente para o engrandecimento do cenário artístico cearense.
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