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Férias no campus
Mais um semestre se encerra na Unifor, e com ele o ano letivo de 2010. As férias trazem opções variadas
de lazer e formação tanto dentro quanto fora do campus. Nesta edição, confira os cursos ofertados e a
programação cultural da Unifor para dezembro. Desde já, desejamos boas festas e ótimas férias. Até 2011!
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ESPORTES

PÓS-GRADUAÇÃO

CAPACITAÇÃO

No dia 12 de dezembro,
acontece a Corrida de
Rua Unifor. Veja a nossa
programação esportiva

Confira os cursos de
especialização e mestrado,
em diversas áreas,
com inscrições abertas

Cursos de extensão ofertados
especialmente para o período
de férias nas várias áreas
do conhecimento
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MEDICINA

Unifor e Hospital Waldemar
de Alcântara inauguram
Bloco Didático
O convênio firmado entra as instituições tem como objetivo
oferecer estágio e internato médico aos alunos de Medicina
e atividades diversas aos demais cursos da área da saúde
A Universidade de Fortaleza e o Hospital Waldemar de Alcântara inauguraram, no último dia 30, um Bloco Didático nas dependências do hospital, espaço onde os alunos do curso de Medicina poderão fazer residência. O convênio já havia sido firmado entre as instituições em fevereiro, e em julho deste
mesmo ano o hospital recebeu cerca
de 40 alunos do curso de Medicina que
fazem, atualmente, o estágio supervisionado.
Investindo na formação dos alunos,
a Unifor resolveu construir no hospital
um Bloco Didático com o objetivo de
acolher o internato médico. Com a criação do Bloco, não só os alunos, mas
também os profissionais do Hospital
Waldemar de Alcântara poderão se beneficiar com a nova estrutura. Para o
presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), Dr. Henrique Javi,
“os frutos serão colhidos pela sociedade com mais um espaço de formação

dos profissionais que prestam atendimentos à população”.
De acordo com profa. Olívia Bessa,
coordenadora do curso, a iniciativa da
Unifor é muito importante, uma vez que
cerca de um terço do curso de Medicina se desenvolve dentro do internato
médico. “Além disso, ter um espaço onde se pode discutir casos com um local
exclusivo oferecido para essa comunidade caracteriza o compromisso da Instituição com o desenvolvimento das atividades acadêmicas”, afirma. A reitora
Fátima Veras ressaltou em suas palavras
que dividir responsabilidades é uma forma de se fazer cidadania. “A parceria
consolida o desenvolvimento da ciência, investe na formação de profissionais e traz inúmeros benefícios à sociedade”, acrescenta.
O Bloco Didático está capacitado
para receber até 240 alunos do curso
de Medicina da Unifor e dispõe de espaços com salas para discussão acadêmica, salas informatizadas, salas de discussão clínica, alojamento e biblioteca.

Reitora Fátima Veras inaugura
instalações do Bloco Didático
da Unifor no hospital

Programação
Parque Desportivo
Além do compromisso com o conhecimento,
a Unifor oferece a seus alunos estruturas e
atividades que complementam seu aprendizado.
Uma delas é o Parque Desportivo, que conta
com estádio de atletismo, ginásio poliesportivo,
piscina semiolímpica, quadras de vôlei de areia
e de tênis, campo de futebol oficial e society,
tudo com uma programação mensal repleta
de atividades. Confira o que vem
por aí no último mês de 2010.
• CAMPEONATO CEARENSE

DE VÔLEI ADULTO
De 1º a 8/12, das 20h às 22h, no
Ginásio Poliesportivo Unifor – Quadra C
Promoção: Federação
Cearense de Voleibol
• CEARÁ TRAVESSO
Dia 4/12, das 8h às 16h, no
Ginásio Poliesportivo Unifor
Promoção: Secretaria de Trabalho
e Desenvolvimento Social
• PRÉ-TEMPORADA DE ÁRBITROS
Dias 3, 4, 17 e 18/12, das 7h às 17h,
no Estádio de Atletismo Unifor
Promoção: Federação
Cearense de Futebol
• XIX CORRIDA DE RUA UNIFOR

Dia 12/12, a partir das 7h,
no Parque Desportivo Unifor
Promoção: Universidade de Fortaleza
• FESTIVAL MÃO AMIGA
Dia 18/12, das 7h às 13h, no Ginásio
Poliesportivo Unifor – Quadra A
Promoção: Secretaria de
Esporte do Ceará
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Especializações
Confira os cursos de especialização com
inscrições abertas. Mais informações: 3477
3174 e 3477 3178, na coordenação de PósGraduação, bloco B, ou no site www.unifor.br.

PÓS-GRADUAÇÃO

Depois da graduação

• ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

E LIDERANÇA DE GRUPOS
• ANIMAÇÃO GRÁFICA E GAME DESIGN

O final do ano é também o fim dos estudos de graduação
para os alunos que colarão grau no dia 5 de janeiro.
A conclusão do curso abre espaço para os estudos de pós

• ARTE-TERAPIA
• AUDIOLOGIA
• AVALIAÇÃO E PERÍCIAS DE ENGENHARIA
• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –

O término do curso de graduação abre
possibilidades para o ingresso na pós, especialmente para aqueles que buscam
aprendizagem permanente e reciclagem dos
conhecimentos, além de criar novas possibilidades de atuação. Dentre as opções, os
cursos de especialização e os mestrados. As
especializações com foco no mercado de
trabalho, e os programas de mestrado e
doutorado com foco na docência, na atuação em centros de pesquisa e, recentemente, também nas grandes empresas.
A Unifor conta com mais de 80 diferentes cursos de especialização. No stricto sensu,

ENFOQUE NA LINGUAGEM

dispõe de três programas de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado, nas
áreas de Administração de Empresas, Direito Constitucional e Psicologia, além de outros dois cursos de mestrado, nas áreas de
Saúde Coletiva e Informática Aplicada, e ainda
um curso de doutorado em Biotecnologia,
realizado em parceria com a Renorbio (Rede
Nordeste de Biotecnologia). Nesta edição,
conheça um pouco mais sobre a pós-graduação e confira os programas ofertados
pela Universidade de Fortaleza. Em diversas
áreas, a continuação da sua formação pode
acontecer aqui mesmo na Unifor.

• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO AMBIENTAL
• DIREITO DO CONSUMIDOR
• DIREITO INTERNACIONAL
• DIREITO MILITAR
• DIREITO E PROCESSO DE

FAMÍLIA E SUCESSÕES
• DIREITO E PROCESSOS TRIBUTÁRIOS
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
• ESPAÇO URBANO,VIOLÊNCIA

E PRÁTICAS DE SEGURANÇA
• FISIOTERAPIA NA UTI
• GESTÃO AMBIENTAL
• GESTÃO DE FINANÇAS E

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Mestrados e Doutorados
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 E DOUTORADO

EM DIREITO CONSTITUCIONAL
Inscrições em maio, com início

• GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
• GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

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

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

• MESTRADO EM

INFORMÁTICA APLICADA
Inscrições em outubro, com início das aulas
no primeiro semestre do ano seguinte.
Fone: (85) 3477 3268
E-mail: mia@unifor.br

• GESTÃO PÚBLICA
• LINGUAGEM
• MANIPULAÇÃO MAGISTRAL
• MBA EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

• MESTRADO E DOUTORADO

• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL

EM PSICOLOGIA
Inscrições em maio, com início das aulas
em agosto. Fone: (85) 3477 3219
E-mail: cmps@unifor.br

• MBA EM FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS E

CONSULTORES EM GESTÃO DE PESSOAS
• MBA EM GERENCIAMENT DE PROJETOS
• MBA EM GESTÃO COMERCIAL

• MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA

• MBA EM PRODUÇÃO E LOGÍSTICA

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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• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• PROCESSO PENAL
• PSICOLOGIA JURÍDICA
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Vice-reitor de pesquisa, Roberto Ciarlini,
recebe o presidente do Instituto de Pesquisas de
Relações Internacionais, Carlos Henrique Cardim

ESPECIALIZAÇÃO

Aberta nova turma
em Direito Internacional
No dia 18 de novembro, o embaixador e
presidente do Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais (IPRI), Carlos Henrique
Cardim, esteve na Unifor a convite do Núcleo de Estudos Internacionais (NEI). Como
foco da visita, a abertura da nova turma de
pós-graduação em Direito Internacional. O
curso visa formar especialista em Direito Internacional, aprofundando estudos jurídicos
na área e estimulando também o desenvolvimento da pesquisa científica por meio do
Núcleo de Estudos Internacionais da Unifor,
coordenado pelo professor Walber Muniz.

No cronograma de atividades do curso,
seminários especiais, tendo como tema, dentre outros, soberania, Mercosul, clima, arbitragem; a participação dos alunos em grupos de pesquisa, de estudos, monitoria voluntária no NEI/Funag, em congressos, jornadas, seminários e reuniões de estudo no
Itamaraty – RJ.
De acordo com o prof. Walber Muniz, o
curso traz ainda um importante diferencial
com a imersão em intercâmbios internacionais e cursos de extensão na área promovidos pela Universidade.

MEIO AMBIENTE

Agenda 21 Unifor trata
de educação sustentável
O programa Gestão Ambiental do projeto Cidadania Ativa (CCJ) e o Núcleo de
Gestão Ambiental (Nugea) realizam para
professores, alunos e funcionários o fórum
Agenda 21 Unifor: Educação Sustentável,
que acontece no dia 7 de dezembro, às
19 horas, no auditório da Biblioteca. Na
ocasião, serão recebidas as propostas para
a implantação da Agenda 21 Unifor, os resultados da pesquisa aplicada no campus
e a apresentação das diversas ações e projetos ambientais já desenvolvidos nos cinco Centros de Ciências da Unifor.

A pesquisa no campus foi realizada pelos alunos voluntários do programa Gestão Ambiental, orientados pela professora
do curso de Direito Bleine Queiroz Caúla. O
fórum vale como atividade complementar
(5h/a ou 2 pontos) e o certificado estará
disponível no sistema online da Unifor. Interessados devem se inscrever pelo site
www.unifor.br.
SERVIÇO:
• Agenda 21 Unifor
Dia 7/12, às 19h, no auditório da Biblioteca
da Unifor - Inscrições online: www.unifor.br
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SAÚDE

Congresso
de Medicina
de Família
em Fortaleza
De 9 a 11 de dezembro, acontece
em Fortaleza o I Congresso Nordeste
de Medicina de Família e Comunidade. O evento, com programação no
Hotel Vila Galé, congrega também o
III Congresso Cearense de Medicina
de Família e Comunidade, o III Encontro Estadual da Estratégia de Saúde da Família/APS, o I Encontro Estadual Pet-Saúde e Pró-Saúde, o I Encontro Nordeste das Residências de
Medicina de Família e Comunidade e
Multiprofissional em Saúde da Família
e a III Mostra Estadual dos ACSs. O
congresso tem o seguinte tema: “Atenção Primária à Saúde, Estratégia de
Saúde da Família, Medicina de Família e Comunidade: quanto caminhamos, onde estamos e que rumos seguir?”. Uma realização da Associação
Cearense de Medicina de Família e
Comunidade. Mais informações: 85
3081.7194 (Acemfc) e 85 3433.8464
(VC Eventos); www.acemfc.org.br.
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Cursos de extensão

AGENDA

Para quem quer aproveitar as férias para se
capacitar, estão sendo ofertados cursos de
extensão com opções em diversas áreas.
Esses cursos serão realizados entre
dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
Confira a lista dos cursos com inscrições
abertas. Mais informações na Vice-Reitoria
de Extensão ou pelos telefones 3477 3114/
3255 e no site www.unifor.br/extensao.

Atrações culturais
no campus
Em dezembro, a Unifor reserva uma programação cultural
que inclui espetáculos teatrais e exposições. Não fique de fora

• CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
• INGLÊS BÁSICO PARA NEGÓCIOS

Burle Marx

• GESTÃO DE RH POR COMPETÊNCIAS

No Espaço Cultural Unifor, a
exposição exibe 87 obras do
mais conceituado paisagista brasileiro. Lá é possível conhecer
parte expressiva da obra do artista plástico tido como um dos
maiores paisagistas do século.
A exposição é uma homenagem à exuberância tropical tão
cara a Burle Marx e à tentativa
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
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

• MELHORIAS DA QUALIDADE COM A
UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS
• METODOLOGIA DE ANÁLISE E SOLUÇÕES
DE PROBLEMAS (MASP) COM USO DA
FERRAMENTA DA QUALIDADE
• PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL – APLICÁVEL
ÀS DEMAIS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
• ROTINAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL
• CIÊNCIAS HUMANAS
• MARKETING DIGITAL: ABORDAGEM
GERAL SOBRE ÁREAS DE ATUAÇÃO,
FORMATOS E ÊNFASE SOBRE TÉCNICAS E
PRÁTICAS DE SOCIAL MEDIA MARKETING,
WEB ANALYTICS E WEBWRITING
• PSICOPEDAGOGIA HOSPITALAR: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E ATENDIMENTO
• CIÊNCIAS JURÍDIAS
• ALIENAÇÃO PARENTAL E RESPONSABILIDADE CIVIL: UMA ANÁLISE DA LEI Nº 12.318/10
• ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO
• ASPECTOS LEGAIS DO DESENVOLVIMENTO
E COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARES
• ASPECTOS POLÊMICOS DA
RESPONSABILIDADE CIVIL NOS
RELACIONAMENTOS AFETIVOS
• MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO
AMBIENTE ESCOLAR: BULLYING
• PRÁTICA FORENSE CIVIL
• PROCESSO ELETRÔNICO: ASPECTOS
TEÓRICOS E PRÁTICOS
• TEORIA DO CRIME E DA PENA
• CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS:
• AUTOCAD 2002 2D E 3D (MANHÃ E NOITE)
• CRIAÇÃO DE BLOGS, SITES OU PORTAIS
UTILIZANDO A FERRAMENTA WORDPRESS
• DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE APLICAÇÕES
WEB COM PHP5 E JQUERY
• DESENVOLVIMENTO ÁGIL WEB
COM PHP5 E ZEND FRAMEWORK
• LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E
LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
• MICROSOFT PROJECT COM
BOAS PRÁTICAS DO PMI
• PROGRAMAÇÃO JAVA BÁSICO
• PROGRAMAÇÃO JAVA WEB
• SKETCHUP APLICADO AO
PROJETO DE INTERIORES

valorização do paisagismo e à natureza e
por sua atuação nas diversas áreas visuais. Em sua arte, experimentou técnicas
variadas, além do seu gosto voltado para
múltiplas vertentes das artes visuais, música, arquitetura, literatura e botânica.
SERVIÇO:
• Até 12/12, no Espaço Cultural Unifor, de
terça a sexta, das 10h às 20h; aos sábados e
domingos, das 10h às 18h. Visitação gratuita

Joias do Sertão
Já no Espaço Cultural Unifor
Anexo, a exposição Rio das Pedras
apresenta a arte do sertão no encanto das joias de Antonio Rabelo.
O artista de Quixeramobim que
transforma joias em pedras, fazendo uso de diversos materiais típicos do sertão, 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 o centro de produção
e do cotidiano do artista.
“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;
aos sábados e domingos, das 10h às 18h
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ATLETISMO

Paraatletas
marcam presença

Corrida de Rua Unifor
acontece no dia 12
No site www.unifor.br/corridaderua, os atletas
interessados podem se inscrever até o dia 4

EXPEDIENTE

A Universidade de Fortaleza realiza, no
dia 12 de dezembro, mais uma edição da
Corrida de Rua Unifor, classificada como Classe A – Prova Nacional, reconhecida e aprovada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A prova tem percurso de 10km e
é aberta a amadores e profissionais, homens
e mulheres, com idade mínima de 18 anos.
Como já é tradição, contará com a participação do Pelotão de Elite, formado por atletas
de alto rendimento e histórico de participação em outras competições. Além deles, competidores paraatletas disputarão em categorias conforme a deficiência (visual, locomotora, auditiva e intelectual). No dia, serão dadas
duas largadas, uma delas especialmente para
pessoas com deficiência.
Os atletas interessados em participar desse desafio podem se inscrever até 4 de dezembro no site www.unifor.br/corridaderua

ou na Divisão de Assuntos Desportivos (DAD),
localizada no campus da Universidade. A DAD
funciona das 8h às 21h, de segunda a sextafeira, e das 8h às 17h, aos sábados. A taxa
de inscrição por atleta é de R$ 30,00 (trinta
reais), com preço diferenciado (R$ 15,00)
para pessoas acima de 60 anos (Estatuto do
Idoso), funcionários de empresas do Grupo
Edson Queiroz, alunos, professores e funcionários da Unifor.
Será conferida premiação em dinheiro
para as primeiras colocações, masculino e
feminino, no valor de R$ 2.000,00 (1º lugar
geral), R$ 1.500,00 (2º lugar geral) e R$
1.000,00 (3º lugar geral). Serão entregues
ainda troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e medalhas para todos os participantes que concluírem o percurso em até uma hora e trinta minutos após
a chegada do primeiro colocado.

Em mais uma edição, a Corrida de
Rua Unifor reserva espaço para os
paraatletas. A Corrida de Rua Unifor
2010 para Pessoas com Deficiência
também acontecerá no dia 12 de dezembro, com largada nas proximidades do Ginásio Poliesportivo e chegada no Estádio de Atletismo.
Poderão participar pessoas de ambos os sexos, sendo a prova, nesse
caso, dividida nas categorias Deficiente Visual, Deficiente Locomotivo, Deficiente Auditivo e Deficiente Intelectual (no masculino e feminino). As inscrições podem ser realizadas até 4 de
dezembro, através das instituições parceiras e também na Divisão de Assuntos Desportivos (DAD), campus da
Unifor, das 8h às 21h, de segunda a
sexta, e das 8h às 17h, aos sábados.
A Corrida de Rua Unifor para Pessoas com Deficiência tem como objetivo estimular as pessoas com algum
tipo de limitação (visual, física, intelectual ou auditiva) à prática de atividade física, com uma melhoria em sua
qualidade de vida, auxiliar na reabilitação e na inclusão, além de expandir
a prática esportiva dessa modalidade.
Os participantes que concluírem a prova serão premiados com medalhas e
as três primeiras entidades com o maior número de paraatletas finalizando
a prova receberão troféus.

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 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
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