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Equipe feminina
de basquete
da Unifor

A Unifor é ouro, prata e bronze
nas Olimpíadas Universitárias 2010
Com uma excelente campanha, a Unifor marcou sua participação nos Jogos Universitários Brasileiros
2010 (JUBs), destaque nas modalidades coletivas, com ouro no basquete feminino, prata no futsal
feminino e bronze no futsal masculino. A competição, realizada em Blumenau (SC) na primeira
quinzena de novembro, contou também com atletas nas modalidades individuais do atletismo,
natação e xadrez, trazendo excelentes resultados para a Unifor. Confira.
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ESPORTES

RECONHECIMENTO

CULTURA

De 17 a 20 de novembro,
no Ginásio Poliesportivo,
acontecem os Jogos
Paraolímpicos do Ceará

A Unifor foi a instituição particular
de ensino superior mais lembrada
pelos cearenses na pesquisa
Marcas que Eu Gosto 2010

O espetáculo As Pontes de
Madison e as exposições Burle
Marx e Rio das Pedras na agenda
cultural de novembro. Confira
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RECONHECIMENTO

Unifor é finalista em dois
Prêmios Santander Universidades
A Universidade de
Fortaleza é finalista de
dois Prêmios Santander
Universidades – Edição
2010: o Prêmio Santander
de Empreendedorismo e o
Prêmio Guia do Estudante.
A solenidade de premiação será no dia 24 de
novembro, em São Paulo

Programação
Parque Desportivo
Neste mês, o destaque da programação são
os Jogos Paraolímpicos do Ceará, de 17 a
20 de novembro, promovidos pela Secretaria
do Esporte do Ceará. O curso de Medicina
também fará uso dos equipamentos
esportivos. Confira a agenda:

A Unifor figura entre as três finalistas de dois
Prêmios Santander Universidades – Edição
2010: Prêmio Guia do Estudante Destaque do
Ano, na categoria Parceria com o Setor Privado, e Prêmio Santander Empreendedorismo, na
categoria Comércio & Serviços. No Prêmio Guia
do Estudante Destaque do Ano, o projeto foi
realizado via parceria entre o Centro de Ciências
Tecnológicas da Unifor e a empresa Esmaltec
S/A, através do projeto Desenvolvimento de
Tecnologia para a Construção de Novos Produtos: Fogões e Refrigeradores Domésticos.
Essa nova premiação do Guia do Estudante
recebeu 696 inscrições de 270 instituições de
ensino superior. A premiação tem como objetivo reconhecer as instituições de ensino superior que mais se destacaram nos últimos doze
meses – de julho de 2009 a junho de 2010 –
em quatro aspectos ou áreas do mundo aca-

dêmico: Parceria com o Setor Privado, Combate à Evasão, Formação de Docentes e Investimento em Infraestrutura.
Já o Prêmio Santander de Empreendedorismo tem como representantes da Unifor os
estudantes de Medicina Karlos Frederico Castelo Branco Sancho e Monique Mont'Alverne,
e Abigail Lino de Araújo e Edney Davi Santos
Caetano, da Engenharia Ambiental, com orientação do professor Henrique Vieira Costa Lima,
também do curso de Engenharia Ambiental.
Eles concorrem com o projeto Bacia Sanitária,
que utiliza água residuária no seu mecanismo
de descarga. O prêmio, voltado a alunos de
graduação e pós-graduação, apoia e reconhece a criação e o desenvolvimento de projetos
de estudantes com perfil e postura empreendedoras. O resultado das premiações será anunciado no dia 24 deste mês, em São Paulo.

• JOGOS INTERNOS DA MEDICINA
De 13 a 20/11, das 8h às 12h, Ginásio
Poliesportivo - Realização: Unifor –
Centro Acadêmico de Medicina
• JOGOS PARAOLÍMPICOS DO CEARÁ

De 17 a 20/11, das 8h às 20h, Ginásio
Poliesportivo, Piscina e Estádio de Atletismo
Realização: Unifor – Secretaria
do Esporte do Ceará
• JOGOS DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO CEARÁ
Dia: 27/11, das 7h às 18h, Parque
Desportivo - Realização: Unifor –
Secretaria do Esporte do Ceará

PESQUISA

A mais lembrada
A Unifor foi a instituição particular de
ensino superior mais lembrada pelos
cearenses na pesquisa Marcas que Eu Gosto 2010. Entre os entrevistados, 46% destacaram sua preferência pela Universidade. A
pesquisa, realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas
(Ipespe), aponta os produtos, serviços e
empresas de maior destaque no mercado
cearense. Para a diretora de marketing da
Unifor, Valerya Abreu, essa conquista é resultado de um “somatório de credibilidade,
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confiabilidade e experiência da Instituição”,
além de ser uma recompensa pelo que a
Unifor representa para a sociedade.
O resultado da pesquisa está na revista
Marcas que Eu Gosto 2010, veiculada na
edição de 5 de novembro do Diário do Nordeste. A edição apresenta os ganhadores
em cada uma das categorias e os detalhes
do trabalho de marketing dessas empresas,
além de trazer entrevistas com publicitários
e profissionais de criação para entender
como construir uma marca de sucesso.
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MESTRADOS E DOUTORADO

Inscrições abertas
para Administração
e Informática Aplicada
As inscrições devem ser feitas nas secretarias de cada curso, respectivamente, até o dia 30 e 19 deste mês
A Unifor está com dois editais em andamento para seleções de mestrados e doutorado. O mais recente é para o curso de
Administração de Empresas (mestrado e
doutorado), cujas inscrições seguem abertas até o dia 30 de novembro. E há também opção para os interessados no mestrado de Informática Aplicada, com inscrições
até 19 de novembro.

ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS
No Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas, estão sendo
ofertadas 35 vagas, sendo 30 para o mestrado
e cinco para o doutorado. A área de con-

centração dos cursos é Fundamentos e Processos Estratégicos para a Sustentabilidade,
com linhas de pesquisa em Estratégias
Organizacionais, Estudos Socioambientais e
Processos de Gestão Internacional. 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 8
às 12 horas e das 14 às 21 horas. Leia mais
no Edital Nº R. 21/2010, no site da Unifor.

INFORMÁTICA APLICADA
Para o mestrado em Informática Aplicada, recomendado pela Capes com conceito
4, são 30 vagas. As inscrições estão sendo
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realizadas na secretaria do curso (bloco J,
sala 30), de segunda a sexta-feira, das 7h30
às 18h. O valor da taxa é R$ 70 e os documentos exigidos podem ser conferidos no
edital. O processo de seleção será constituído por três etapas. O resultado final será divulgado no dia 17 de dezembro. A matrícula
será realizada de 3 a 7 de janeiro de 2011.
Leia mais no Edital Nº R. 20/2010, também
disponível no site da Universidade.
SERVIÇO:
• Mais informações:
Programa de Pós-Graduação em
Administração de Empresas
www.unifor.br/ppga – (85) 3477 3229
Mestrado em Informática Aplicada
www.unifor.br/mia – (85) 3477 3268

CIÊNCIA

Inscrições para o Prêmio
Petrobras de Tecnologia
Até o dia 26 de novembro, estão abertas
as inscrições para a 5ª edição do Prêmio
Petrobras de Tecnologia Engenheiro Antônio Seabra Moggi, que incentiva a revelação
de talentos e trabalhos inovadores no segmento de petróleo, gás e energia. Lançado
em 2004, o prêmio já contou com 1.600
trabalhos inscritos. Mais de 100 foram premiados. O prêmio é voltado a estudantes de
graduação, mestrado ou doutorado de qualquer instituição de ensino superior brasileira.
Os autores dos trabalhos vencedores recebem R$ 20 mil na categoria doutorado, R$
15 mil na categoria mestrado e R$ 10 mil na
categoria graduação, além de uma bolsa de
estudos do Conselho Nacional de Pesquisas

(CNPq) para elaboração de tese de mestrado,
doutorado ou pós-doutorado em instituições
de ensino superior nacionais, de acordo com
sua formação acadêmica. Os professores
orientadores dos trabalhos premiados de todos os temas e categorias recebem a mesma
quantia bruta que o prêmio recebido pelo
aluno, como taxa de bancada.
Para os interessados, as inscrições podem ser feitas no site do prêmio (www.petrobras.com.br/premiotecnologia), onde também
é possível conhecer os principais desafios
tecnológicos da Petrobras, ler o regulamento, acessar trabalhos vencedores de cada categoria e conferir entrevistas com vencedores de edições anteriores do prêmio.

Especializações
Confira os cursos de especialização
com inscrições abertas. Mais informações: 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
• AUDIOLOGIA
• AVALIAÇÃO E PERÍCIAS

DE ENGENHARIA
• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –

ENFOQUE NA LINGUAGEM
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO AMBIENTAL
• DIREITO DO CONSUMIDOR
• DIREITO INTERNACIONAL
• DIREITO MILITAR
• DIREITO E PROCESSO DE FAMÍLIA

E SUCESSÕES

EVENTO

• DIREITO E PROCESSOS TRIBUTÁRIOS
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO

Conferência de
Direito Internacional

• ENGENHARIA DE SEGURANÇA

DO TRABALHO
• ESPAÇO URBANO,VIOLÊNCIA

E PRÁTICAS DE SEGURANÇA
• FISIOTERAPIA NA UTI

Estará em Fortaleza no próximo dia 18, a convite do Núcleo de Estudos Internacionais
(NEI) da Unifor, o embaixador e presidente do Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais (IPRI), Carlos Henrique Cardim. O representante participará da III Conferência de Direito
Internacional, no auditório A3 a partir das 18h, inaugurando a nova turma de pós-graduação
em Direito Internacional. Ao final do evento, Carlos Henrique estará autografando mais uma de
suas obras, o livro “Raiz das coisas em Rui Barbosa”, seguido de um coquetel.

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

• 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 E DOUTORADO

EM DIREITO CONSTITUCIONAL
Inscrições em maio, com início

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, com início das
aulas em março. Fone: (85) 3477 3280
Fax: (85) 3477 3062 - E-mail: msc@unifor.br
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• GESTÃO DA INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA
• GESTÃO DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE NEGÓCIOS NO VAREJO
• GESTÃO DO POTENCIAL HUMANO

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.

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Inscrições abertas, com início das aulas
em fevereiro. Fone: (85) 3477 3229
Fax: (85) 3477 3065 - E-mail: cma@unifor.br

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

• GESTÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Mestrados e Doutorados

• MESTRADO E DOUTORADO EM

• GESTÃO AMBIENTAL
• GESTÃO DE FINANÇAS E

NAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO PÚBLICA
• LINGUAGEM
• MANIPULAÇÃO MAGISTRAL
• MBA EM ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA
• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• MBA EM FORMAÇÃO DE
EXECUTIVOS E CONSULTORES
EM GESTÃO DE PESSOAS
• MBA EM GERENCIAMENTO
DE PROJETOS
• MBA EM GESTÃO COMERCIAL
• MBA EM PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• PROCESSO PENAL
• PSICOLOGIA JURÍDICA
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JUBS

Unifor
vence no
basquete e
sobe para
Divisão
Especial
Além da conquista nessa
modalidade, o futsal feminino
ficou com a prata e o masculino com o bronze, na competição que reuniu cerca de
3 mil atletas de instituições
de ensino de todo o país
Uma campanha que garantiu ouro, prata
e bronze nos Jogos Universitários 2010. Os
atletas da Unifor marcaram presença na
competição realizada em Blumenau (SC), de
5 a 14 de novembro, trazendo excelentes resultados. Além dessas modalidades, a Universidade contou com representantes no vôlei
feminino (4o lugar), basquete masculino (5o
lugar), natação, atletismo e xadrez. Cerca de
90 atletas formaram a delegação, composta
ainda de treinadores, professores, fisioterapeuta, profissionais do administrativo da Di-

Na Divisão Especial, as meninas do
futsal trouxeram a prata para a Unifor

visão de Assuntos Desportivos e o chefe da
delegação, prof. Carlos Augusto Costa.
Os Jogos são organizados pelo Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) e pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário
(CBDU). O evento reuniu 2.975 atletas de
18 e 28 anos de 192 instituições de ensino
disputando em oito modalidades.

OURO NO BASQUETE
A Unifor garantiu a primeira medalha de
ouro nos JUBs 2010, vencendo a equipe da
Faculdade Batista de Vitória (Fabavi). A Universidade fechou a competição invicta. “Foi
difícil chegar até aqui, trabalhamos muito
para ganhar esse título. A vitoria é marca da
superação de toda uma equipe, todas mereceram a vitória”, comemorou Tereza Braga,
treinadora do time. A cestinha e destaque do
jogo, com 19 pontos, foi Sâmia Guimarães,
aluna do sétimo semestre de Administração
e que joga basquete há sete anos. A equipe
venceu na primeira categoria da competição, o que permitirá disputar a competição
em 2011 na Divisão Especial.

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)

Inscrições abertas
Shopping com suporte técnico e
orientação. As inscrições para o Processo
Seletivo 2011.1 devem ser feitas
exclusivamente pela internet, no
endereço www.unifor.br/processoseletivo.
Ao acessá-lo, o candidato preenche e
envia a ficha-requerimento de inscrição
à Comissão Permanente do Processo
Seletivo (CPPS). É possível encontrar
também nesse endereço eletrônico outras
informações, edital e portaria do
Vestibular Unifor 2011.1.
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Nas disputas da Divisão Especial, o futsal
feminino ganhou a prata e consagrou-se
como a segunda melhor na competição. A
final foi disputada contra a UnoChapecó (SC).
A Unifor contou com uma equipe de base
jovem, dentro de um processo de renovação comandado pelo técnico Wilson Sabóia.
“A equipe vem fazendo uma excelente campanha”, destaca o chefe da delegação da
Unifor, prof. Carlos Augusto Costa, que lembra que na edição anterior dos JUBs o futsal
feminino foi campeão. Mais recententemente,
em março deste ano, as atletas foram vicecampeãs da 19ª Taça Brasil Feminina de Clubes, em Anápolis (GO). “Resultado do empenho de uma equipe jovem, a maioria com
idades entre 18 e 19 anos, mas focada na
vitória”, segundo o técnico Wilson Sabóia.
No mesmo dia, 11 de novembro, aconteceu o jogo do futsal masculino contra o
time da Feevale (RS), garantindo o bronze
na modalidade para a Universidade. No site
www.olimpiadasuniversitarias.com.br, veja o
resultado completo da competição.

Stand do
Vestibular
no Centro de
Convivência
do campus

VESTIBULAR

Está aberto, desde 23 de outubro, o
período de inscrições para o processo
seletivo de candidatos ao próximo
semestre letivo da Universidade de
Fortaleza. A prova acontece no dia 19
de novembro. Neste vestibular, são
ofertadas vagas para 29 cursos de
graduação em cinco áreas do
conhecimento. Para auxiliar os
interessados nessa etapa, há stands do
vestibular no campus da Universidade e
nos shoppings Iguatemi e North

PRATA E BRONZE NO FUTSAL
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EXPOSIÇÃO

Burle Marx – Mostra
Antológica e A Paisagem
Monumental entra no
segundo mês de visitação
no Espaço Cultural Unifor

Figura Caolha (pianista Berent), 1942
óleo sobre tela - 65 x 53,5 cm - Col. Sítio Burle Marx

Burle Marx permanece em cartaz

No Espaço Cultural Unifor, a exposição
Burle Marx – Mostra Antológica e A Paisagem Monumental exibe 79 obras do mais
conceituado paisagista brasileiro. Lá é possível conhecer parte expressiva da obra do
artista plástico considerado de vanguarda
pela valorização da natureza e pela dedicação às diversas artes visuais. Se você ainda
não viu, não perca a oportunidade.
A exposição é uma homenagem à exuberância tropical tão cara a Burle Marx e à
tentativa ousada de procurar unir a pintura
à paisagem, explica o curador da exposição, Antonio Carlos Miguel Abdala. Dividida em dois segmentos, a mostra apresenta
uma antologia com trabalhos de técnicas e
períodos diferentes que destaca o talento e

JOIAS DO SERTÃO

Exposição Rio
das Pedras

a diversidade dos trabalhos do artista, como
a montagem de uma sala original.
Burle Marx foi considerado um homem
de vanguarda por sua dedicação à valorização do paisagismo e à natureza e por
sua atuação nas diversas áreas visuais.
SERVIÇO:
• Até 12/12, no Espaço Cultural Unifor, de
terça a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados e
domingos, das 10h às 18h. Visitação gratuita

TEATRO

As Pontes de Madison
A intensa e impossível história de amor
eternizada no cinema por Clint Eastwood
e Meryl Streep em As Pontes de Madison,
de 1995, chega ao palco do Teatro Celina
Queiroz em mais uma programação do Projeto Grandes Espetáculos. O frustrado caso

de amor entre um fotógrafo da National
Geographic (Robert) e uma dona de casa
(Francesca) do interior de Iwoa, nos EUA,
é protagonizado na versão teatral brasileira por Marcos Caruso e Denise Del Vecchio.
O elenco traz ainda Luciene Adami e
Paulo Coronato, que fazem os filhos de
Francesca. São eles que descobrem, entre
documentos deixados pela mãe falecida, o
amor silencioso vivido por ela no passado.
São relatos de apenas quatro, mas intensos
dias registrados em um caderno.

Já no Espaço Cultural Unifor Anexo, a
exposição Rio das Pedras apresenta a arte
do sertão no encanto das joias de Antonio Rabelo. O trabalho do artista de
Quixeramobim que transforma joias em
pedras, fazendo uso de diversos materiais
típicos do sertão nordestino, como espinho, mandacaru e couro de bode, pode
ser visitado gratuitamente. 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
desse cearense, onde se concentra seu
centro de produção e seu cotidiano.
“É a paisagem daquele lugar, o rio de
águas verdes e os arredores agrestes que
alimentam o repertório de imagens do
discurso elaborado em sua produção. Um
discurso sobre a natureza, em que os sentidos apurados de um homem simples
estão perfeitamente aptos a captar, em
meio a uma profusão de seres e coisas,
sob novas formas e molduras”, afirma a
curadora da exposição, Fernanda Rocha.
SERVIÇO:
• Até 12/12, no Espaço Cultural Unifor
Anexo, de terça a sexta, das 10h às 20h,
e aos sábados e domingos, das 10h às 18h.
Visitação gratuita

EXPEDIENTE

SERVIÇO:
• Dias 26, 27 e 28/11, sexta e sábado, às 21h;
domingo, às 19h - Ingressos: R$ 30,00 (inteira)
e R$ 15,00 (meia) - Inf.: 3477 3033/3175

Jornal do Campus - Informativo da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz Chanceler Airton Queiroz Reitora Fátima Veras Vice-Reitor de Ensino
de Graduação Henrique Sá Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Roberto Ciarlini Vice-Reitor de Extensão Randal Pompeu Diretora de Comunicação
e Marketing Valerya Abreu Edição Brígia Amaro (01623JPCE) Repórteres Emanuela França, Paula Acácio e Virna Macedo Revisão Thiago Braga Concepção
Gráfica e Design Editorial GMS Studio/Glaymerson Moises Fotos CBDU (capa), André Lima e Camila Campos Impressão Gráfica Unifor Correspondência
Diretoria de Comunicação e Marketing - Av. Washington Soares, 1321 - Fone: (85) 3477 3111 - Edson Queiroz - Fortaleza-CE - CEP: 60.811-905 - imprensa@unifor.br

6

17 | novembro | 2010

