nzenal | # 164 | 2 de março de 2009

Intercâmbio
no campus
Alunos da Unifor e estudantes vindos de diversas partes do
mundo se encontram nas disciplinas da graduação ministradas
em inglês. Gestão Ambiental, Teoria dos Direitos Humanos,
Arte e Cultura Brasileira, ao todo são 12 opções, nos cinco
centros do conhecimento. Eles se conhecem, estudam juntos
e trocam experiências do mundo todo. E qualquer aluno da
graduação pode se matricular. Nesta edição, saiba como.
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Larisa Cuesta (espanhola),
Gabriel Haag (alemão),
Jade Cambron (canadense),
Gabriela Miño (argentina),
Swantje Wahl (alemã),
Wolfgang Oswald (alemão) e
Alexandra Lozano (colombiana):
aulas no campus da Unifor

CAMPUS

PÓS-GRADUAÇÃO

CULTURA

Foi anunciada oficialmente a
criação da Incubadora de Base
Tecnológica da Instituição.
Entenda a iniciativa

Nesta edição, conheça
um pouco mais sobre os
cursos de doutorado da
Universidade de Fortaleza

No tempo livre, leia um bom
livro, visite uma exposição.
Confira as dicas culturais
do Jornal do Campus
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FIES

Comunicado

TECNOLOGIA

Unifor cria
empresa incubadora
A iniciativa estimula a criatividade no ambiente acadêmico,
além de apoiar a criação de micro e pequenas empresas
Gerentes de incubadoras, representantes
das empresas incubadas, instituições e empresas interessadas em inovação tecnológica
de todo o Ceará compareceram à segunda
reunião do Fórum de Incubadoras e Empresas Incubadas do Estado, que aconteceu no
Auditório da Biblioteca da Unifor. O evento,
realizado no dia 12 de fevereiro, marcou o
anúncio oficial da criação da Incubadora de
Base Tecnológica da Unifor, denominada de
Espaço de Desenvolvimento de Empresas de
Tecnologia (Edetec).
Presente ao Fórum, a secretária adjunta
de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior
do Estado (Secitec), Teresa Mota, destacou
a iniciativa. “Sabemos da força do conhecimento e do potencial que a Unifor tem na
forma como esta instituição organiza esse

conhecimento. A Unifor dará uma grande
contribuição à sociedade cearense estimulando a inovação tecnológica no Brasil”.
E a Incubadora da Unifor já começa com
o sucesso da sua primeira empresa incubada, a Armtec, em atuação desde 2004, como
explica o diretor do Centro de Ciências Tecnológicas da Unifor, professor Ricardo Colares. “Comunicamos hoje a criação de um instrumento de inovação, resultado de um amadurecimento que já vem acontecendo há algum tempo. O sucesso da Armtec consolida
o sucesso da Incubadora Unifor”. A Armtec
foi fundada pelo então aluno da Unifor Roberto Macedo, tendo alcançado um reconhecimento internacional e recebido por quatro
vezes o prêmio de Inovação Tecnológica da
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
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Os alunos participantes do Fies
(Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) estão
sendo convocados a comparecer à
Secretaria Executiva da Comissão do
programa, no prédio da Reitoria da
Unifor, até 6 de março, para a assinatura do Termo de Anuência ou, se for
o caso, para o recebimento do documento de Regularidade de Matrícula.
No primeiro semestre de 2009, os
procedimentos para aditamento e encerramento dos contratos de financiamento continuarão sendo celebrados juntamente com o ato de efetivação da matrícula na Universidade, conforme determina a Portaria nº 02, de
31/03/2008, do Ministro de Estado
da Educação.
O aditamento será efetuado mediante assinatura do Termo de Anuência firmado por um representante da
Unifor e pelo estudante ou seu representante legal. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone
3477 3249 – Secretaria Executiva da
Comissão do Fies.
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Áreas de concentração
e linhas de pesquisa

Universidade
tem Programa
Stricto Sensu

• Para a área de concentração de Direito

Constitucional Público e Teoria Política,
as linhas de pesquisa são:
a) Direitos Humanos
b) Estado Democrático de Direito no Brasil
c) Teoria da Democracia

O curso de doutorado em Direito Constitucional da Unifor o primeiro do estado - tem as áreas de Direito Constitucional Público
e Teoria Política e Direito Constitucional nas Relações Privadas
O Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, aprovado pela Capes e
reconhecido pelo MEC, foi lançado no dia
1º de fevereiro de 2007. O programa engloba os cursos de mestrado, criado anteriormente em 1999, e doutorado em Direito
Constitucional, que conferem, respectivamente, os graus de mestre e doutor na área
de concentração do programa. Para integralização dos créditos, elaboração e defesa da
tese, a duração do curso é de, no mínimo,
18 meses e, no máximo, de 36 meses. O
curso funciona regularmente das segundas

às sextas-feiras no período da manhã e
eventualmente em outro turno.
Compõem o público-alvo do curso bacharéis em Direito expedido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC e
com diploma de mestre em Direito expedido
por Programa de Pós-Graduação recomendado pela Capes. A avaliação é composta de
apresentação, defesa e avaliação do projeto
de pesquisa, análise do currículo e entrevista
individual. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas na coordenação
pelo telefone 3477 3266 ou pelo e-mail
ppgd@unifor.br.

• Para a área de concentração de
Direito Constitucional nas Relações
Privadas, as linhas de pesquisa são:
a) Direito Constitucional
no Direito das Obrigações
b) Direito Constitucional nos Direitos Reais
c) Direito Constitucional
nas Relações Econômicas

Cursos de mestrado
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
desse mestrado devem, antes, se inscrever no
Teste ANPAD, o exame de proficiência utilizado
pelas mais importantes instituições
de ensino superior do Brasil.
• 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

2 | março | 2009

3

Especializações
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
• ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• ANATOMIA FUNCIONAL

E BIOMECÂNICA
• ANIMAÇÃO GRÁFICA

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

BIOTECNOLOGIA

Doutorado em parceria
com a Renorbio
O programa é a primeira proposta de porte regional
submetida e aprovada pela Capes na área de biotecnologia
O doutorado em Biotecnologia da Unifor,
realizado em parceria com a Rede Nordeste
de Biotecnologia (Renorbio), tem como
objetivo formar pesquisadores, no âmbito do
doutorado, com base técnico-científica sólida,
aptos a atuar em mercados distintos, como
ensino, pesquisa, prestação de serviços e
indústria. Nesta edição, saiba um pouco mais
sobre o curso. Mais informações pelo telefone
3477 3067 e pelo e-mail renorbio@unifor.br.

currículo do candidato (critério
eliminatório e classificatório).
• DURAÇÃO DO CURSO

Mínimo de 24 meses
e máximo de 48 meses.

Linhas de pesquisa
• BIOTECNOLOGIA
EM AGROPECUÁRIA
Genética e Transgênese, Sanidade,
Conservação e Multiplicação de
Germoplasma

• PÚBLICO-ALVO

Professores universitários e
profissionais de nível superior
em áreas afins à biotecnologia.
•

• BIOTECNOLOGIA EM RECURSOS

NATURAIS
Bioprospecção, Biodiversidade e
Conservação, Purificação, Caracterização
e Produção de Insumos Biotecnológicos
em Sistemas Heterólogos

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO

Biotecnologia em Agropecuária, Biotecnologia em Recursos Naturais, Biotecnologia
em Saúde e Biotecnologia Industrial.
•

• BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE
Desenvolvimento de Agentes Profiláticos,
Terapêuticos e Testes Diagnósticos

SELEÇÃO

A seleção compreende prova de
compreensão e leitura em inglês (critério
eliminatório), avaliação do projeto de
pesquisa (critério eliminatório) e do

• BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Bioprocessos
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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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MULTICULTURAL

Disciplinas ofertadas
em língua inglesa

Culturas diversas
se encontram aqui

CENTRO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS (CCA)
• Negociações Internacionais, 4 créditos
• Gestão Ambiental, 4 créditos
• Introdução ao Comércio Exterior, 4 créditos
• Ética Geral e Profissional, 4 créditos
• Economia Brasileira Contemporânea, 4 créditos

Nas disciplinas ministradas em inglês, alunos brasileiros e
estrangeiros veem que a troca cultural supera as expectativas
Horário AB da noite, terça-feira. Na sala
18 do bloco P, a professora Enedina Bezerra
cumprimenta os alunos e dá início a mais
uma aula da disciplina de Arte e Cultura Brasileira. Até aí, apenas rotina em uma Universidade que oferta inúmeras disciplinas em
vários cursos, mas bastam alguns minutos
para perceber o que há de diferente nesta
classe. Pra começar, o “boa noite” da professora é dado em inglês, e a entonação inconfundível da língua vai sendo compartilhada por alunos da Unifor e por estudantes
vindos de diversos lugares do mundo.
Isso porque Arte e Cultura Brasileira integra a lista de 12 disciplinas cujas aulas são
ministradas totalmente em inglês. Conteúdo, provas, comentários nas
aulas, tudo em inglês. A
procura pelas disciplinas reúne alunos do intercâmbio
e da Unifor. Eles se conhecem, estudam juntos e trocam experiências do mundo todo. E qualquer aluno
da graduação pode se matricular. “O aluno faz a disciplina ao mesmo tempo
em que exercita compreensão e fluência no inglês,
e isso em um ambiente
com total imersão e diversidade cultural”, explica a
professora, que já ministrou
a mesma disciplina nos Estados Unidos, na Millersville
University of Pennsylvania,
em janeiro de 2008, e na
Cottey College (Missouri),
em janeiro de 2009.
“A interação com eles
vai surgindo com o tempo, mas o melhor mesmo
é o nível do inglês acadêmico, mais aprofundado
que nos cursos de línguas”, explica a aluna do
8º semestre do curso de

Jornalismo, Natália Macedo. De acordo com
Magdala Borja, de Angola, a disciplina é recomendada também para quem já morou
em outros países, como ela, e não quer perder a fluência.

PORTUGUÊS COMO
SEGUNDA LÍNGUA
Além da disciplina de Arte e Cultura Brasileira, a espanhola Larisa Cuesta também faz
Português como Segunda Língua, com foco
em alunos estrangeiros. A estudante veio para
o Brasil com boas referências em seu país.
“Na Universidade de Oviedo, onde estudo,
tinha brasileiros e eles falaram muito bem da
área de Fisioterapia daqui. Por isso, vim para
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CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (CCJ)
• Teoria dos Direitos Humanos, 2 créditos
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS (CCH)
• Antropologia da Saúde, 4 créditos
• Arte e Cultura Brasileira, 4 créditos
• Tópicos Especiais em Antropologia (Antropologia
da Religião), 4 créditos
• Antropologia Cultural, 4 créditos
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS (CCT)
• Conforto Ambiental, 2.4 créditos
• Plástica, 2.4 créditos

cá”. A Unifor oferta a disciplina para os alunos do intercâmbio e possibilita também a
sua interação com alunos brasileiros. Entre
uma aula e outra, um intercâmbio aqui mesmo no campus. Alunos da Unifor podem
procurar a Vice-Reitoria de
Extensão para agendar atividades com alunos estrangeiros.
A argentina Gabriela
Miño também veio para
aprofundar os conhecimentos na área da saúde.
“Aqui no Brasil, o curso de
Educação Física tem mais
orientação para a saúde e
por isso optei por Fortaleza, além disso gosto muito
da Universidade, do
campus. Aqui, eu me sinto
segura”. A disciplina de Português como Segunda Língua possibilitou o encontro de Larisa e Gabriela. As
amigas se juntaram à canadense Jade Cambron,
que estuda Antropologia
Cultural na Unifor, à colombiana Alexandra Lozano,
atualmente cursando disciplinas do Jornalismo e da
Publicidade, e aos estudantes alemães Swantje Wahl,
Gabriel Haag e Wolfgang
Oswald, estes últimos da
área de Comércio Exterior.

ARTE
Exposição
Antonio Bandeira

Agenda
cultural

SERVIÇO:
• Até 15 de março, de terça a domingo,
das 10h às 20h, e aos sábados e
domingos, das 10h às 18h, no Espaço
Cultural Unifor (2º andar da Reitoria)
Visitação gratuita

Últimos dias das exposições
Antonio Bandeira e Diário de
Bordo: uma viagem com
Leonilson, em cartaz no
Espaço Cultural Unifor

Exposição Diário de Bordo:
uma viagem com Leonilson
SERVIÇO:
• Até 15 de março, de terça a sexta,
das 10h às 20h, e aos sábados
e domingos, das 10h às 18h,
no Espaço Cultural Unifor Anexo
(Hall da Reitoria) - Visitação gratuita

Programação
Parque Desportivo
Comédia Infantil
Seu Bode Cheiroso e
Dona Onça Pintada
SERVIÇO:
• Com Comédia Cearense e Hiroldo
Serra e Poliana Moraes
Temporada dias 7 e 8, 14 e 15, 21 e
22/03, às 17h, no Teatro Celina Queiroz
Ingressos: R$ 10,00 e R$ 5,00
Informações: 3477 3033

Confira a seguir a programação de
eventos desportivos da primeira quinzena
de março. Mais informações podem ser
obtidas na Divisão de Assuntos Desportivos, localizada no Ginásio Poliesportivo
da Unifor, ou pelo fone 3477 3143.
• CURSO DE KARATÊ
Dias 6, 13, 20, 27 de março,
às 14h, no Ginásio, sala 2
• MESA-REDONDA – CENTRO

NACIONAL DE TREINAMENTO
DE ATLETISMO (CNTA)
Dia 7 de março, às 9h,
no Auditório A4

INTERCÂMBIO

• FESTIVAL DE ATLETISMO

Inscrições abertas

EXPEDIENTE

O Programa de Intercâmbio Acadêmico da Unifor está com inscrições abertas. Alunos dos cursos de graduação podem embarcar no programa e estudar
em universidades internacionais, sem
prejudicar ou mesmo atrasar o fluxograma do seu curso.
A Universidade oferece o programa a
partir de convênios que possui com mais

de 100 instituições de ensino superior em
20 países, como Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Canadá, Portugal, Espanha,
dentre outros. Mais informações podem
ser adquiridas no site www.unifor.br, no
link Extensão, ou pelo fone 3477 3127. A
Assessoria de Assuntos Internacionais se
localiza no primeiro andar da Reitoria, na
Vice-Reitoria de Extensão.

FEDERAÇÃO CEARENSE
DE ATLETISMO (FCAt)
Dia 7 de março, às 13h,
na Pista de Atletismo
• CURSO BÁSICO DE
ARBITRAGEM EM ATLETISMO
De 9 a 14 de março, local a definir
• SELETIVAS UNIVERSITÁRIAS –

FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA
CEARENSE DE ESPORTE (FUCE)
Dia 15 de março, às 13h,
na Pista de Atletismo
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