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do piano
Visitação de 24 de junho a 1º de agosto,
no hall da Biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e sábado, das 8h
às 11h. Realizada em parceria com a embaixada da Polônia, a exposição relembra
vida, história e obra do pianista e grande
compositor da música clássica Frédéric
Chopin. Informações: 3477 3311.

Sereia das Asas Vermelhas, 2010, xilogravura, 150 x 112 cm

Vik Muniz

NOTÍCIAS

Vinte aos
Pedaços
A exposição revela o imaginário fascinante de Francisco de Almeida, um legítimo
representante da geração 90 no Ceará.
Entre as obras expostas, “Os quatro elementos”, uma obra com 20 metros de
comprimento para a qual o artista dedicou mais de nove meses de trabalho. Aberta até 1º de agosto, no Espaço Cultural
Unifor, de terça a sexta, das 10h às 20h, e
sábados e domingos, das 10h às 18h. Informações e visitas guiadas: 3477 3319.

Um encontro com o melhor da produção
artística contemporânea na mostra que
traz a trajetória profissional de um dos
mais importantes artistas plásticos da atualidade. Até 8 de agosto, no Espaço Cultural Unifor, de terça a sexta-feira, das
10h às 20h, e sábados e domingos, das
10h às 18h. Informações e visitas guiadas: 3477 3319.
Medusa Marinara, 1998, cibachrome print > 83,8 cm (diâmetro)

Tradicional nas férias de julho, o festival
acontece de 4 a 25 de julho no Teatro
Celina Queiroz. A programação contempla apresentações de concertos sinfônicos, recitais, cursos de instrumentos musicais (violino, viola, violoncelo, contrabaixo,
flauta, clarinete, fagote, oboé, trompa,
trompete, trombone, percussão) e cursos
de dança e coreografia, canto e técnica
vocal, regência de coro, regência de banda, música de câmara, história da música,
história da arte. Além disso, um grande
espetáculo a céu aberto marca sempre o
encerramento do festival, que este ano
acontece no dia 25 de julho.

MÚSICA

Festival
Eleazar de
Carvalho

EXPOSIÇÃO

Nas férias, conta-se com toda a estrutura do Parque Desportivo Unifor.
Piscina, Estádio de Atletismo, Quadras de Tênis, Ginásio Poliesportivo e
também a Academia Unifor, localizada no Nami, ao lado do campus, oferecendo musculação, ginástica, natação, hidroginástica e avaliação física.
Os eventos esportivos, além da Colônia de Férias Unifor, também estão na
programação de férias no campus. Confira:

• Seletivas Universitárias
Dias 19 e 26/6, das 7h às 17h; 3 e 10/7,
das 7h às 14h, no Estádio de Atletismo
e Campo de Futebol - Realização: Federação Universitária Cearense de Esportes

ESPORTE

Parque Desportivo
• Campeonato Cearense
de Atletismo (Maiores)

Dias 23 e 24/7, das 7h30 às 17h,
no Estádio de Atletismo - Realização:
Federação Cearense de Atletismo

• Olimpíadas Escolares
Dia 3/7, das 7h às 17h, no Ginásio
Poliesportivo/Quadra - Realização:
Secretaria de Esportes do Ceará

• Colônia de Férias Unifor
De 5 a 16/7, das 7h30 às 12h,
no Parque Desportivo
Realização: Unifor

• Campeonato Cearense
de Atletismo (Menores)
Dias 16 e 17/7, das 7h30 às 17h,
no Estádio de Atletismo - Realização:
Federação Cearense de Atletismo

Para quem busca capacitação, os
seguintes cursos de férias estão com
inscrições abertas:

Ciências Administrativas
• Aquisições e logística
• Código de Defesa do Consumidor
• Como falar em público
• Como investir em imóveis
• Crédito e cobrança
• Defesa da concorrência
• E-commerce
• Etiqueta e aprimoramento profissional
• Etiqueta profissional e oratória
• Excel básico/intermediário
• Excel VBA – da introdução de macros
simples no Excel à comunicação com
banco de dados Access (ADO), via
comandos e instruções SQL e Visual
Basic for Applications (VBA) do Excel
• Gestão financeira
• Gerência de vendas
• Gestão de marketing
• Gestão de pessoas

• Gestão de recursos humanos
• Inglês prático (nível básico)
• Introdução ao mercado de capitais
• Liderança coaching
• Marketing estratégico na visão corporativa
• Marketing pessoal
• Marketing de relacionamento
• Matemática financeira
• Negociação
• Planejamento estratégico de negócios
• Planejamento e gestão
da carreira profissional
• Plano de negócios
• Recrutamento, seleção e
treinamento da força de vendas
• Tapeçaria mexicana
• Vendas e atendimento ao cliente

Ciências Humanas
• Aplicação e avaliação de
provas e testes psicopedagógicos
• Formação de consultoria
de recursos humanos
• Mapas mentais - potencializando ideias

• Psicopedagogia hospitalar:
diagnóstico e intervenção
• Recrutamento e seleção por competências
• Xilogravura – gravura em madeira

Ciências Jurídicas
• Arbitragem e mediação de conflitos
• Aspectos legais do desenvolvimento
e comercialização de software
• Bioética e biodireito
• Direito bancário
• Direito, processo e
planejamento sucessório
• Direito sindical
• Laboratório de diagnóstico
processual trabalhista
• Perícia forense computacional
e direito da tecnologia da informação
• Planejamento e gestão de
atividades da carreira acadêmica
• Planejamento tributário
• Prática forense civil
• Processo administrativo
disciplinar constitucional

Ciências Tecnológicas
• Análise de custos na construção civil
• Animação de personagens
em 3D para cinema e TV
• Autocad 2D e 3D – noite
• Canteiro de obras na construção civil
• Construção enxuta
• Criação de blogs, sites ou portais
utilizando a ferramenta Wordpress
• Desenho de croquis aplicado
ao projeto arquitetônico
• Gerenciamento de custos e
análise do valor agregado em projetos
• Implantação de escritório de projetos PMO
• Introdução à análise
e projeto orientado a objetos
• Introdução ao MPS.BR
• Microsoft Project com boas práticas do PMI
• Programação Java básico
• Qualidade na construção
• Sketchup aplicado ao projeto de interiores
• Solid Edge V20 aplicado
no desenho mecânico
• Telefonia IP – Cisco + Asterisk

Ciências da Saúde
• Prof. de educação física empreendedor:
transformando conhecimento em dinheiro

Mais informações: 3477 3114 / 3255
e no site www.unifor.br.

NOTÍCIAS

CURSOS DE FÉRIAS

TEATRO CELINA QUEIROZ

O campus da Unifor também recebe em julho grandes produções do
teatro nacional. Como parte do Projeto Teatro Celina Queiroz Grandes
Espetáculos, você confere Leonardo Bricio, Deborah Secco e grande elenco
em As Conchambranças de Quaderna e Mais Uma Vez Amor. Agende-se.

Mais Uma
Vez Amor
A atriz Deborah Secco está no espetáculo Mais Uma Vez Amor. A peça fala de
relacionamento e põe os padrões tradicionais do casamento em discussão, apresentando os personagens Lia e Rodrigo
em um relacionamento fora dos padrões.
Os dois estão próximos há muitos anos,
mas são casados com outras pessoas. O
espetáculo trata dos encontros e desencontros do casal, seus sonhos e desastres
ao longo de toda a vida. Em uma viagem
através do tempo, a peça mostra este caso
de amor nada convencional.

Quaderna, então, se disfarça de diabo
e revela um final surpreendente, além
de criar muitas “conchambranças”.

As aventuras de Dorothy na fantástica Cidade das Esmeraldas, criada pelo Mágico de Oz, chega 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 apresentar, de forma lúdica
e divertida, a importância do referencial
de lar para a criança e a disposição de
ajudar as pessoas.

SERVIÇO:
• Dias 26 e 27 de junho
Sessões: sábado, às 19h e às 21h,
e domingo, às 19h - Ingressos:
R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)
Informações: 3477 3033 / 3311

SERVIÇO:
• Em junho, dias 12, 13 e 19;
e em julho, nos dias 10 e 11,
17 e 18, 24 e 25 - Sessões às 17h
Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00
(meia) - Informações: 3477 3033 / 3311

As Conchambranças
de Quaderna
A comédia As Conchambranças de
Quaderna, de Ariano Suassuna, reestreia
em Fortaleza nos dias 26 e 27 de junho. Sob a direção de Inez Viana, o
espetáculo reúne duas peças em uma
só, ligadas por um mesmo narrador,
Dom Pedro Diniz Quaderna, personagem principal do famoso romance de
Suassuna, d’Á Pedra do Reino.
No elenco, Leonardo Bricio, Dani
Barros, Débora Lamm, Ricardo Souzedo, Iano Salomão, Diogo Camargos, Zé
Wendel, Junior Dantas e Viviane Câmara se reúnem para contar duas histórias curtas, ambas narradas por Quaderna (Bricio): a primeira, a saga de
duas irmãs prometidas em casamento,
onde o noivo de uma, no dia do matrimônio, resolve casar-se com a outra.
Grande confusão. Já na segunda história, uma mulher faz um pacto com
o diabo para que este leve seu marido
infiel e sua amante para o inferno.

NOTÍCIAS

SERVIÇO:
• Dias 30 e 31 de julho e 1º agosto
Sessões: sexta-feira e sábado, às 21h,
e domingo, às 19h - Ingressos:
R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)
Informações: 3477 3033 / 3311

Mágico
de Oz
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