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Na volta às aulas, o melhor de
Leonilson e de Antonio Bandeira
O ano começa, um novo semestre, novas disciplinas e um campus com atividades diversas para alunos, professores e
toda a comunidade acadêmica. A cada semestre, a Unifor oferece um leque variado de opções para quem entende que
o conhecimento vai muito além da sala de aula. E o semestre já começa com a abertura de uma grande exposição
que é a cara do público jovem. Fique por dentro das novidades do semestre e saiba mais sobre as exposições
em cartaz no Espaço Cultural Unifor, que este ano comemora vinte anos de existência.
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CAMPUS

MESTRADO

ATIVIDADES

Palestras, shows e o lançamento
do Programa de Formação
Docente estão entre as
novidades para o semestre

As dissertações têm cada
vez mais sido aplicadas no
mercado. Isso e muito mais
no Encarte de Pós-graduação

Esportes, Academia, Cia. de
Dança, Projetos Sociais: que
tal se engajar em atividades
fora da sala de aula?
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Não perca a hora!
Horários e dias de aulas:
M = MANHÃ
AB (7h30 - 9h10)
CD (9h30 - 11h10)
EF (11h20 - 13h)
T = TARDE
AB (13h30 - 15h10)
CD (15h30 - 17h10)
EF (17h20 - 19h)

UNIVERSIDADE

N = NOITE
AB (19h - 20h40)
CD (21h - 22h40)

Novidades na
volta às aulas

DIAS DA SEMANA
2 (SEGUNDA-FEIRA)
3 (TERÇA-FEIRA)
4 (QUARTA-FEIRA)
5 (QUINTA-FEIRA)
6 (SEXTA-FEIRA)
7 (SÁBADO)

Alunos e professores iniciam as atividades do
semestre 2009.1 com novidades no campus
Momento de rever ou fazer amigos, conhecer novos professores, colocar a conversa em dia e dividir as expectativas para o
novo período. Parece que a história se repete, exceto pelas novidades, que neste semestre são muitas. Para o primeiro período de
2009, a Universidade prepara a acolhida aos
calouros, no dia 17 de fevereiro, com a palestra Empreendendo nos estudos para fazer o diferencial. A acolhida acontece no horário EF da tarde, no Teatro Celina Queiroz,
e também vai empolgar os novos alunos com
apresentações artísticas e shows musicais. E
o clima de acolhimento à Universidade se
estende por todo o semestre, quando serão
promovidas mensalmente atividades extrassala de aula, os encontros científicos culturais, com palestras e mostras de talentos.

Para o corpo docente da Instituição, está
sendo lançado o Programa de Formação Docente da Unifor, que no sábado, 7 de fevereiro, já iniciou as atividades promovendo a
Primera Conferência Integrada, que contou
com a visita da professora Lea Anastasiou,
um dos grandes nomes da pedagogia brasileira. Lea ministrou palestra sobre o processo de aprendizagem no ensino superior, no
Centro de Convenções.
Aconteceu também no mesmo dia o lançamento do livro Temas pedagógicos, uma
publicação da Vice-Reitoria de Graduação,
de autoria do professor Pedro Demo. O Programa de Formação Docente da Unifor também inclui a oferta de cursos específicos para
professores. Por semestre, serão oferecidos
três cursos ligados à docência no ensino su-

Exemplo: N24CD - Aulas no
turno da noite, às segundas e
quartas-feiras, no horário CD
(21h às 22h40).
perior, sobre novas metodologias de ensino,
instrumentos de avaliação e outras temáticas
que tragam reciclagem e crescimento à formação docente.
Ainda neste semestre, a Universidade realizará duas visitas, nos dias 14 e 16 de março,
dentro do Projeto Abrindo Portas para o Futuro, que tem como objetivo o acolhimento
de alunos do ensino médio para participarem de oficinas nos centros. As escolas interessadas em participar do projeto podem entrar em contato com a Vice-Reitoria de Ensino de Graduação, pelo fone 3477 3444.

RECONHECIMENTO

Cidadania Ativa é premiado
No dia 12 de dezembro, o diretor do
Centro de Ciências Jurídicas, prof. Francisco Otávio de Miranda Bezerra, e as professoras Bleine Queiroz Caúla e Ana Paula Araújo
de Holanda receberam em Brasília, do vicepresidente da República, José Alencar, o prêmio Innovare. Em destaque, as ações do
projeto Cidadania Ativa e as atividades do
EPJ (Escritório de Prática Jurídica), desen-

volvidas por professores e alunos do curso
de Direito da Universidade. O projeto ganhou o troféu de melhor prática na categoria Advocacia.
Em sua quinta edição, o Prêmio Innovare abordou o tema “Justiça para todos:
democratização do acesso e meios alternativos para resolução de conflitos”. A premiação anual destaca projetos que contri-
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buem para a prestação de serviços à população. As práticas que concorreram ao prêmio foram visitadas por especialistas e analisadas por personalidades jurídicas e cientistas políticos, como o ministro Sepúlveda
Pertence e a ministra Nancy Andrighi. Ao
todo, foram 188 projetos inscritos, nas categorias Juiz Individual, Ministério Público,
Defensoria Pública, Tribunal e Advocacia.
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CALENDÁRIO

Mestrados
iniciam as
atividades
do semestre
• ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
O curso de mestrado em Administração de Empresas da Unifor realizou no dia 2 de fevereiro
a aula inaugural da 15a turma, com a palestra
A Qualificação de Programas de Pós-Graduação
em Administração. A palestra foi proferida pelo
prof. João Luiz Becker, PhD em Management
Science pela Universidade da Califórnia (EUA),
coordenador de área de Administração, Ciências
Contábeis e Turismo da Capes (Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior).

INFORMÁTICA APLICADA

Pesquisas unem o
mercado à academia
No mestrado em Informática Aplicada da Unifor,
75% das dissertações foram desenvolvidas com
propósito de aplicação direta ou indireta no mercado
Para quem acredita que o campo de
atuação de mestres e doutores se restringe
à academia, vale saber que os cursos de
mestrado e doutorado estão em alta no
mercado profissional. Cada vez mais as
pesquisas desenvolvidas nesses cursos têm
sido valorizadas em empresas de diversas
áreas e até mesmo em grandes corporações. Essas pesquisas resolvem problemas
nas empresas, otimizando a produção,
explica o coordenador do mestrado em
Informática Aplicada da Unifor, prof. Plácido Rogério Pinheiro. “É comum o aluno
do mestrado vir com um problema da empresa onde atua e utilizar suas pesquisas,
apresentando soluções para o problema
na elaboração da dissertação do curso”.

• INFORMÁTICA APLICADA
As boas-vindas aos novos alunos aconteceram
no dia 10 de fevereiro, com a palestra Inovação
Tecnológica do Estado do Ceará, proferida pelo
professor Augusto Guimarães, diretor de Inovação da Funcap (Fundação Cearense de Apoio
ao Desenvolvimento Científico). Ainda no clima
de acolhimento, no dia 12, a coordenação do
mestrado convida para a videoconferência com
o prof. Jean Vanderdonckt, da Universidade
Católica de Louvain (Bélgica), que falará sobre
a oportunidade dos alunos desenvolverem
pesquisas na Europa. Às 9h, na sala B27.

A interação entre as pesquisas desenvolvidas na academia e o mercado está
cada vez mais estreita. Prova disso é que,
segundo o professor Plácido Rogério, das
106 defesas de mestrado apresentadas ao
longo dos dez anos de existência do curso, cerca de 75% foram ou ainda estão
sendo utilizadas direta ou indiretamente
em empresas locais e nacionais.
No mestrado em Informática Aplicada
da Unifor, esse contato das pesquisas com
o mercado acontece por causa da proposta original do curso, que desde o início
incentiva o desenvolvimento de pesquisas
e a elaboração de dissertações que proponham soluções para problemas atuais e
importantes da sociedade.
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• SAÚDE COLETIVA
Os alunos novatos foram recepcionados pelos
veteranos e pela coordenação do curso na
terça-feira, 10 de fevereiro. O grupo foi apresentado às instalações do mestrado e da Universidade e conheceram seus novos professores
e a produção científica do mestrado em 2008.
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ESPECIALIZAÇÃO

Especializações

Como fazer uma pós
Neste espaço, é possível acompanhar quinzenalmente tudo sobre a
Pós-Graduação Unifor. Tire suas dúvidas sobre cursos de especialização
•O

QUE É

• DURAÇÃO DO CURSO

A especialização é um curso que tem
como propósito principal o enfoque em
temas em destaque no mercado de trabalho. Terminada a graduação, a especialização é um excelente motivo para aprimorar
os conhecimentos e focar numa área
específica da carreira.
•

OBJETIVOS

A formação e o aperfeiçoamento
técnico-profissional em uma área mais
restrita do saber e a colaboração com
os diversos segmentos da sociedade
(indústria, comércio, serviços e estatais).

A carga horária mínima estipulada pelo Ministério da Educação é de 360 horas/aula.
•

Logo após a graduação, para dar
continuidade à formação profissional,
ou sempre que surgir a necessidade
de reciclagem e aprimoramento
profissional.

E BIOMECÂNICA

PROCESSO SELETIVO

Geralmente acontece em etapas
como análise curricular e, para alguns
cursos, prova e entrevista.
•

MELHOR HORA
PARA O CURSO
•

TRABALHO FINAL

No trabalho de conclusão se demonstram
conhecimentos científicos e técnicos
absorvidos durante o curso. Os alunos
costumam dar preferência a temas que
combinem com os seus respectivos objetivos profissionais e possam ser utilizados
no mercado. Muitos alunos até desenvolvem trabalhos em conjunto com as
empresas nas quais trabalham.

Mestrados
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:
• MESTRADO EM
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Inscrições entre outubro e novembro,
com início das aulas em fevereiro.
Fone: (85) 3477 3229
Fax: (85) 3477 3065
E-mail: cma@unifor.br
Os candidatos que desejam concorrer à
seleção devem, antes, se inscrever no Teste
ANPAD, o exame de proficiência utilizado
pelas instituições de ensino superior do país.
• MESTRADO EM
DIREITO CONSTITUCIONAL
Inscrições entre maio e junho, 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 em outubro de cada ano, com
início das aulas no primeiro semestre do
ano seguinte. Fone: (85) 3477 3268
E-mail: mia@unifor.br
• MESTRADO EM PSICOLOGIA
Inscrições entre março e maio de cada
ano, com início das aulas em agosto.
Fone: (85) 3477 3219
E-mail: cmps@unifor.br
• MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA

Inscrições em outubro, com início das
aulas no primeiro semestre do ano seguinte.
Fone: (85) 3477 3280
Fax: (85) 3477 3062
E-mail: msc@unifor.br
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• ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• ANATOMIA FUNCIONAL

PERFIL DO ALUNO

Profissionais graduados que buscam
se aperfeiçoar em uma área específica
do conhecimento e se capacitar para o
mercado de trabalho, além de ampliar
sua rede de relacionamento profissional.
•

O Programa de Pós-Graduação da
Unifor oferta cursos de especialização
nas mais variadas áreas. Confira agora
a listagem de cursos que estão 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

• ANIMAÇÃO GRÁFICA

E GAME DESIGN
• ATENÇÃO FARMACÊUTICA
• AUDIOLOGIA
• COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
• COMÉRCIO E GESTÃO DE

FINANÇAS INTERNACIONAIS
• CONTROLADORIA E
GERÊNCIA CONTÁBIL
• CRÍTICA DE ARTE
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO INTERNACIONAL
• DIREITO PENAL
• DIREITO E PROCESSO
DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
• DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIOS
• DIREITO PROCESSUAL CIVIL
• ENDODONTIA
• ENGENHARIA CLÍNICA
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• EXECUTIVO JR. - FORMAÇÃO
DE JOVENS EXECUTIVOS
• FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
E CARDIOVASCULAR
• GERONTOLOGIA
• GESTÃO DE ENERGIA
• GESTÃO DE FINANÇAS E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE GRUPO
NAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO MUNICIPAL
• GESTÃO DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE NEGÓCIOS NO VAREJO
• MARKETING
• MBA EM CRIAÇÃO DE
EMPRESAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS
• MBA EM GERENCIAMENTO
DE PROJETOS
• MBA EM GESTÃO COMERCIAL
• MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL
• MBA EM GESTÃO DE
MARKETING IMOBILIÁRIO
• MBA EM PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
• MODA E COMUNICAÇÃO
• PAISAGISMO
• PERIODONTIA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• REDES CONVERGENTES
• VOZ
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ARTE

Diário de Bordo:
uma viagem
com Leonilson
Na Universidade de Fortaleza, mais uma grande
exposição apresenta o melhor da arte cearense
O Espaço Cultural Unifor Anexo recebe a
exposição Diário de Bordo: uma viagem com
Leonilson. Promovida pela Fundação Edson
Queiroz e Universidade de Fortaleza, a mostra traz uma seleção de obras, brinquedos e
objetos do artista plástico cearense Leonilson, um dos expoentes da arte brasileira contemporânea, organizada especialmente para
jovens e crianças. A exposição é gratuita e
pode ser visitada a partir de 11 de fevereiro.
Lúdica, a mostra reúne cerca de 40 trabalhos e quase 70 objetos colecionados pelo
artista, além de recursos audiovisuais. É possível conhecer suas obras autobiográficas de
cores fortes, frases poéticas, desenhos, pinturas, bordados, objetos e instalações. A exposição funciona como ponto de partida para
crianças e jovens, artistas em formação e estudantes de artes, educação, literatura e moda
construírem suas próprias reflexões sobre a
arte contemporânea. Tudo numa proposta
de interação com cores e formas.
Com curadoria de Ricardo Resende, Renata Sant’Anna e Valquíria Prates, Diário de
Bordo: uma viagem com Leonilson integra
as ações do Projeto Leonilson, que promove a formação de público para a arte contemporânea brasileira por meio da realização de exposições, publicações, workshops

e cursos para crianças e professores. Seu
programa educativo é composto por três
ações: atendimento às escolas e instituições
culturais mediante visitas orientadas; formação de professores, educadores e estudantes de artes e educação; realização de
publicações – catálogos infantis e material
de apoio ao professor.
José Leonilson, ou simplesmente Leó,
como era conhecido, nasceu em Fortaleza,
em 1957, e mudou-se para São Paulo ainda
pequeno, quando já demonstrava seu interesse pelo mundo artístico. Passou pela escola Panamericana de Arte e depois entrou
no curso de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado, saindo sem terminálo para se tornar um dos expoentes da arte
brasileira contemporânea. No início dos anos
90, o artista se firmou como destaque no
panorama cultural brasileiro com uma obra
contundente. Leonilson faleceu jovem, em
São Paulo, em 1993, deixando um legado
artístico autêntico, que buscou incansavelmente a intensidade poética individual.

El Puerto. 1992. Bordado sobre
tecido de algodão e espelho
emoldurado. 23 x 16 cm

Exposição imperdível:
Bandeira na Unifor
Em cartaz no Espaço Cultural Unifor, o
público também aprecia gratuitamente a
exposição Antonio Bandeira. Dentre as peças
expostas, uma mostra completa do melhor
da obra do artista cearense, cujo trabalho
foi reconhecido em todo o mundo. A mostra está aberta à visitação gratuita, das 10h
às 20h, de terça a sexta-feira; e das 10h às
18h, aos sábados e domingos.

SERVIÇO:
• De 11/02 a 15/03, de terça a sexta-feira,
das 10h às 20h; e sábados e domingos, das
10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor Anexo
Aberto ao público

ESPAÇO CULTURAL UNIFOR

20 anos de arte
Situado no segundo piso da Reitoria,
o Espaço Cultural Unifor comemora, em
2009, 20 anos de existência. O lugar recebe grandes exposições nacionais e internacionais e realiza com sucesso o projeto Arte-Educação, que acolhe milhares
de estudantes da rede pública e particular em visitas guiadas.

EM CARTAZ
• Antonio Bandeira
Até 15/03, de terça a sexta-feira,
das 10h às 20h; e sábados e domingos,
das 10h às 18h - Aberto ao público
• Diário de Bordo:
uma viagem com Leonilson
De 11/02 a 15/03, de terça a sexta-feira,
das 10h às 20h; e sábados e domingos,
das 10h às 18h - Aberto ao público
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Abstração, 1957
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Academia
Unifor
ATIVIDADES

Não fique parado
Para complementar a formação, nada como desenvolver aptidões diversas.
Conheça um pouco mais sobre o campus e tudo que ele pode oferecer

Jovem
Voluntário

Seleção
de Atletas

A Companhia de Dança está
com inscrições abertas até 13
de fevereiro para as audições testes destinados a alunos interessados em integrar o grupo.
Qualquer aluno da Unifor pode
fazer parte do grupo, que realiza apresentações dentro e fora
do campus. A Companhia de
Dança reúne um grupo de bailarinos no desenvolvimento de
coreografias, tanto em dança
clássica como moderna. O grupo conta com a comodidade
de poder expor suas produções
aqui mesmo, no Teatro Celina
Queiroz, um amplo e moderno
espaço para promoção das artes cênicas no Ceará. Informações: 3477 3239.

O projeto recebe até 27 de
fevereiro as inscrições de alunos de todos os cursos, inclusive os calouros, que queiram
participar do programa. O Jovem Voluntário é um dos projetos de responsabilidade social da Unifor e tem como foco a
atenção lúdica voltada aos idosos do Lar Torres de Melo e às
crianças internadas nas seguintes instituições: Instituto Dr.
José Frota, Núcleo de Atenção
Médica Integrada, Associação
Peter Pan e nos hospitais São
José e Albert Sabin. As inscrições podem ser feitas no bloco
Q, sala 16-C, das 8h às 11h30 e
das 14h às 17h. A seleção acontecerá no dia 28 de fevereiro.

A Divisão de Assuntos Desportivos (DAD) recebe a partir
de 16 de fevereiro inscrições
para a seleção de novos atletas
que tenham condições de participar da temporada de campeonatos em 2009. A seleção é
aberta a estudantes de todos os
cursos da Universidade, tendo
como principal critério de avaliação o bom desempenho atlético do participante, comprovado pelos professores orientadores. Seguindo uma tradição de
incentivo aos esportes, a Unifor
apoia alunos atletas em competições internas, estaduais,
regionais e nacionais. Informações: 3477 3143 - Divisão de
Assuntos Desportivos (DAD).

EXPEDIENTE

Companhia
de Dança

A Academia Unifor começa
o ano cheia de novidades: novos equipamentos, novas modalidades, novos horários. Reformada, está de cara nova para
atender ainda melhor quem
busca saúde e mais disposição
para o dia-a-dia ou simplesmente quem quer ficar em forma,
ainda mais agora que se aproxima o carnaval. Para comodidade dos alunos, que contam
com desconto especial, a Academia fica no Nami, ao lado do
campus, e oferece musculação,
ginástica, natação, hidroginástica, dança de salão, além de
avaliação física e nutricional e
personal training. Informações:
3477 3316.

Cursos
diversos
Por meio da Divisão de Qualificação Profissional, a Universidade de Fortaleza oferece diversos cursos para a comunidade acadêmica, profissionais e
demais interessados. Os cursos
estão direcionados para as mais
diversas áreas do conhecimento. Informações sobre inscrições
podem ser obtidas pelos telefones 3477 3114/ 3255.
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