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Recepção aos novos alunos
A Universidade promoveu no dia 9 de março um grande evento para receber os 3.300 novos alunos que ingressaram
neste semestre na Instituição. Palestra motivacional, show com a banda Dona Zefa e as boas-vindas de gestores e
professores marcaram a programação do evento, que contou também com a alegria e a empolgação dos alunos.
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CAMPUS

REITORIA

TÊNIS

Acontece o primeiro Seminário
Internacional Ítalo-Brasileiro da
Unifor. Saiba como enviar artigos
científicos e participar

A Universidade tem nova reitora.
A professora Fátima Veras
assume o cargo para o
quadriênio 2009/2012

O Parque Desportivo da
Unifor está sendo ampliado
com a construção de quatro
quadras de tênis. Confira
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GRADUAÇÃO

Reitora toma posse
A Universidade de Fortaleza
tem nova reitora, a professora
Fátima Veras, que ocupa o
cargo no quadriênio 2009/2012
A nova reitora da Unifor tomou posse
segunda-feira, 2 de março, às 9h, no gabinete da chancelaria da Universidade. A professora Fátima Maria Fernandes Veras assume a função para um mandato de quatro anos, sendo a primeira mulher a ocupar
o cargo em uma universidade na capital
cearense. Fátima Veras assume o cargo tendo em vista a conclusão do mandato do
professor Carlos Alberto Batista Mendes de
Sousa, que se encerrou este mês.
Em atuação desde 1978 na Universidade de Fortaleza, a nova reitora é formada
em Medicina. Fátima Veras é cearense, nascida em Guaraciaba do Norte, em 3 de março
de 1951. É casada, tem três filhos e um
neto. Tem residência médica em Infectologia; especializações em Saúde Pública,
Medicina Tropical e Tecnologia Educacional; e mestrado em Farmacologia. A pro-

Chanceler Airton Queiroz
e a reitora Fátima Veras

fessora é membro da Sociedade Brasileira
de Infectologia. Foi professora da Unifor
de Epidemiologia, coordenadora do Núcleo
de Atenção Médica Integrada (Nami) da
Unifor no período de 1978 a 1992, diretora do Centro de Ciências da Saúde (CCS)

desta Universidade de 1992 ao primeiro semestre de 2008, quando assumiu a ViceReitoria de Ensino de Graduação. À ocasião
da posse da nova reitora, também tomou
posse o novo vice-reitor de Graduação, professor Henrique Sá.

TECNOLOGIA

Desenvolvido protótipo de energia elétrica
Uma fonte de alimentação de energia
elétrica foi desenvolvida no Laboratório de
Prototipagem de Circuitos Eletrônicas do
Centro de Ciências Tecnológicas. Trata-se

de uma fonte automotora que alimenta o
carro e permite que um som de alta potência continue funcionando de forma que
não seja preciso drenar a energia necessária da bateria do carro. O produto foi desenvolvido com uso
de recursos da Lei de
Informática (MCT)
em parceria com a
Microsol Tecnologia
S/A, empresa que vai
fabricar o produto e
colocá-lo no mercado dentro de três
meses, com preço

até 10% mais baixo que as empresas concorrentes. Na terça-feira, 10 de março,
os pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento da fonte oficializaram a
entrega à empresa.
As pesquisas começaram em 2006, com
a participação de 12 pessoas, entre alunos
bolsistas e professores da Unifor. A partir
da solicitação da Microsol Tecnologia S/A,
os pesquisadores fizeram planejamento, estudo de topologias, análise de viabilidades
técnicas e econômicas, projeto do conversor, simulação computacional, implementação do protótipo e testes.
Com vantagens para o mercado, a fonte tem proteção de sobrecarga, curto-circuito e temperatura excessiva, pode ser liApresentação técnica
do projeto e formalização gada em 110 ou 220 volts, automaticade sua entrega para a
mente, sem necessidade de transformador,
empresa que o fabricará
para o mercado
e pesa oito quilos.
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PETRÓLEO

Processo
e Refino

ECONOMIA

Comércio e Gestão de
Finanças Internacionais
No momento em que o mundo busca soluções para
a atual crise econômica, a Unifor abre inscrições para uma
especialização com foco na área de negócios internacionais
Apesar da crise financeira que vem afetando
o desempenho econômico mundial, é reconhecido que, para o período subsequente à crise, o
Brasil será um dos poucos países com condições de se projetar no comércio mundial. O diagnóstico é feito pelo doutor em Economia e
professor da Unifor Adriano Sarquis.
Com larga experiência na área econômica,
e ênfase em Economia Regional e Urbana, Finanças Públicas e Organização Industrial, o professor coordena o curso de especialização em
Comércio e Gestão de Finanças Internacionais,
que amplia o debate sobre o atual momento
econômico. “Fica difícil imaginar o desenvolvimento dos negócios e da economia cearenses
fora da participação dos mercados externos. E
isso, tanto por meio de exportações, importações, investimentos estrangeiros no Ceará ou
no exterior, como através das parcerias com
empresas estrangeiras ou outros canais”, explica o professor.

No curso, discute-se também a aplicabilidade
de importantes conceitos, como competitividade, inovação tecnológica, estratégia de marketing, operações, tecnologias de informação e
outros fatores organizacionais. E ainda investigam-se melhores caminhos para a vivência nos
momentos de crise. “A globalização, quando
bem compreendida e administrada, pode levar
a empresa a aproveitar essas novas oportunidades. As regras de jogo dos acordos comerciais
regionais devem também ser levadas em conta
para facilitar o acesso aos mercados externos,
tradicionais ou novos”, finaliza o professor.
A especialização é destinada à capacitação
de executivos, a partir do nível gerencial, que se
dedicam principalmente a atividades de formulação e implementação de estratégias em negócios internacionais. Seu enfoque é atender,
essencialmente, às necessidades dos empreendedores, equilibrando abordagens conceituais
e experiências empíricas.
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Neste semestre, a Universidade de
Fortaleza será mais uma vez pioneira
na região Nordeste com o lançamento
de mais um curso de especialização
para atender às demandas do setor petrolífero. O foco será a área de Processo e Refino de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
O Nordeste estará nos próximos cinco anos recebendo quatro novas refinarias. E, para suprir a grande demanda de mão-de-obra especializada, esse
curso poderá preparar cerca de 500 especialistas. Dessa forma, essas refinarias poderão ser operadas por mão-deobra local. De acordo com o coordenador da especialização, professor
Roberto Menescau, esse quadro compõe, além do ganho econômico e social que representa, o ganho no desenvolvimento do conhecimento dos
profissionais nordestinos no que se refere às tecnologias aplicadas nas diversas atividades de processo e refino
de petróleo, gás e biocombustíveis.
“O aluno que tiver seu currículo
aprovado para fazer essa especialização terá oportunidade de conhecer os
diversos tipos de destilação de petróleo, gás e biocombustíveis. Além do
sistema de utilidades, segurança, meio
ambiente, distribuição, produtos,
tancagem, dutos, etc., trata-se de um
diferencial na concorrência pelas vagas nas refinarias premium do Nordeste”, detalha o professor.
As inscrições para o curso, em que
90% do quadro de professores é oriundo da Petrobras, da refinaria Lubnor
ou do Cenpes (Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento Leopoldo Américo
Miguez de Mello, da Universidade Federal do Rio de Janeiro), estão abertas.
Interessados podem procurar a Coordenação de Pós-Graduação pelo telefone 3477 3174.

ECONOMIA

Seminário Internacional
Ítalo-Brasileiro
A programação do seminário pode ser acompanhada
no site da Universidade – www.unifor.br
Em sua primeira edição, o seminário Internacional Ítalo-Brasileiro é um evento científico-cultural que acontecerá nos dias
7, 8 e 9 de abril, no campus da Universidade de Fortaleza. Trata-se de um importante
momento para discutir questões investigativas e disseminar os resultados obtidos
nas pesquisas realizadas na Unifor e em
outras instituições de ensino e de pesquisa.
Os interessados em enviar artigos científicos ou participar como ouvinte do seminário já podem acessar o site www.unifor.br

e efetuar a inscrição gratuitamente.
O evento vai reunir professores, juristas,
cientistas sociais e políticos, economistas,
administradores, dirigentes de instituições
de ensino e de pesquisa, além de alunos
dos cursos de pós-graduação e pesquisa,
para conhecer e debater as questões relacionadas ao Estado, à Economia e ao Direito.
Mais informações podem ser obtidas no
bloco B, sala 15 (Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional) ou através
do e-mail seminariointernacional@unifor.br.

SAÚDE COLETIVA

Grupo estuda violência
Integrando o Grupo Políticas e Práticas
na Promoção da Saúde do mestrado em
Saúde Coletiva, está o Núcleo de Estudos
e Pesquisas em Acidentes e Violências
(Nepav). Coordenado pela prof.ª Luiza Jane
Eyre de Souza, o grupo estuda situações
que envolvem famílias, acidentes e violências. De acordo com a coordenadora, o
Nepav contribui com a elaboração de estratégias para a prevenção de agravos externos à saúde humana. “Este Núcleo teve
como marco o financiamento do projeto
‘Famílias que vivenciaram situações de acidentes e violências’, pelo CNPq em 2004”.
“Os projetos do Núcleo tematizam sobre acidentes (domésticos e de trânsito),
violência contra a mulher, processo de
notificação de maus-tratos em crianças e
adolescentes, dentre outros objetos de estudo”, descreve a professora. A produção
resultante do projeto originou nove dissertações de mestrado e quatro trabalhos
de conclusão de curso. Para quem desejar
conhecer um pouco mais sobre os trabalhos, a professora informa que alguns estão publicados em periódicos de Enfermagem e Saúde Coletiva. São eles: “Hospitali-

zação na óptica do acidentado de trânsito e de seu familiar-acompanhante”; “Impacto da violência na saúde de famílias
em Fortaleza (CE)”; “Ações e possibilidades de prevenção de acidentes com crianças em creches de Fortaleza-Ceará”;
“Amor não correspondido: discursos de
adolescentes que tentaram suicídio”; “Notificação de maus-tratos em crianças e adolescentes por profissionais da equipe Saúde da Família em Fortaleza (CE)”.
Em 2007, foi concluído também o projeto “Fatores de risco para situações de
acidentes em crianças e violência contra
a mulher no contexto familiar”, cujo tema
originou publicação nos periódicos da
saúde coletiva. No final de 2008, foram
defendidas duas dissertações que abordam o problema do trânsito – “Mototaxistas regulamentados” e “Um diagnóstico
situacional do atendimento pré-hospitalar móvel em Fortaleza (CE)”.
Atualmente, o Núcleo está desenvolvendo o projeto “Violência envolvendo
crianças e adolescentes: fatores condicionantes, processo de notificação e mecanismos de enfrentamento”.
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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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MOTIVAÇÃO

Espaço onde estão sendo
construídas as quatro quadras

Calouros são
recepcionados
com grande festa
A acolhida aos novatos foi marcada pela palestra sobre
empreendedorismo, motivação e planejamento, além
de muita alegria com o show da banda Dona Zefa
As razões que trazem cada um para a
Universidade foram ressaltadas na palestra do psicólogo e ex-aluno da Unifor
Paulo Seabra. Os caminhos, os sonhos,
os projetos de quem acredita e começa a
investir numa formação profissional se
refletiram nas palavras do palestrante aos
3.300 novos alunos que ingressaram na
Unifor este semestre. A Universidade recebeu oficialmente os calouros do semestre 2009.1, no dia 9 de março, no auditório principal do Centro de Convenções
de Fortaleza, com uma programação em
que se destacou o entusiasmo pela busca do conhecimento. Principalmente hoje,
quando é cada vez mais importante a
decisão pela busca não apenas de informação, mas de novos conhecimentos,
como afirmou Paulo Seabra.
Além da palestra, a acolhida reuniu
gestores e professores para apresentar aos
novos alunos a moderna estrutura de
ensino da Universidade e os projetos nos
quais é possível se engajar. A nova reitora,
professora Fátima Veras, falou da neces-

sidade de que a parceria Unifor/aluno
denote também o empenho do aluno,
grande responsável por seu próprio sucesso profissional, para uma aquisição de
conhecimento efetiva. “Quem entra em
uma universidade sai melhor, sob o ponto de vista do crescimento pessoal e da
aquisição de conhecimentos. E o papel
do aluno é fundamental nessa busca”.
O vice-reitor de Ensino de Graduação, prof. Henrique Sá, também recémempossado ao cargo, falou sobre a importância de gerenciar uma carreira com
empreendedorismo e criatividade. “O espírito inovador e a criatividade são ferramentas fundamentais para quem deseja enfrentar os desafios da vida moderna, e isso em qualquer caminho profissional que venhamos a construir”, garante o professor.
A recepção chegou ao ponto mais empolgante com a apresentação da banda
Dona Zefa, que encerrou as atividades
do evento, renovando com boa música
o entusiasmo de alunos e professores.

Banda Dona Zefa na
acolhida aos novos alunos
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ESPORTE

Campus
ganha quatro
quadras de tênis
O Parque Desportivo da Unifor se torna ainda
mais completo com a construção de quatro quadras
de tênis do tipo saibro. O novo equipamento, dotado de arquibancadas com capacidade para 320 pessoas, se localiza ao lado do Estádio de Atletismo,
sendo iluminado e totalmente estruturado dentro
dos padrões da Confederação Nacional de Tênis. As
quadras serão inauguradas no dia 19 de março, com
a etapa de qualificação para o Unifor Open de Tênis,
torneio estadual, chancelado pela Federação Cearense
de Tênis, com pontuação válida para o Ranking
Cearense das Classes. Participarão do torneio tenistas amadores do Ceará de todas as categorias
(Iniciantes, 6a, 5a, 4a, 3a, 2a e 1a Classes).
Com a implementação do Parque, a Unifor incentiva ainda mais o esporte como instrumento de
inclusão social, promoção da saúde e aprendizado.
Além do novo aparelho, o Parque Desportivo Unifor
é composto por Ginásio Poliesportivo, Estádio de
Atletismo, piscina semiolímpica, quadra de vôlei de
areia, campo de futebol oficial e campo de futebol
society. Para o chefe da Divisão de Assuntos Desportivos da Unifor (DAD), prof. Carlos Augusto Costa, a Universidade continua avançando na área do
esporte e criando espaços de qualidade no estado.
“Ficamos felizes de acompanhar essa evolução que
afeta o desenvolvimento do esporte no Ceará, abrindo
uma nova fase, possibilitando a prática do tênis para
as mais diversas faixas etárias”.
Os interessados em participar do torneio, cujos
jogos, cerca de 250, acontecem no período de 19 a
29 de março, podem efetuar sua inscrição por meio
da Federação Cearense de Tênis, pelos telefones
8830 2960 e 8841 8891 (professor Anfrísio Nóbrega)
ou procurar a DAD, localizada no Ginásio Poliesportivo. Telefone da DAD: 3477 3143.
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ARTE

TEATRO

Mostras
encerradas

Seu Bode Cheiroso
e Dona Onça Pintada

Antonio Bandeira e Leonilson deixam o Espaço Cultural
Unifor em exposições que receberam visitas até 15/03

Mais duas grandes exposições, Antonio Bandeira e Diário de Bordo –
uma viagem com Leonilson, encerram seu período no Espaço Cultural
Unifor. Obras e objetos pessoais do maior expoente do abstracionismo
lírico no Brasil, Antonio Bandeira, estiveram expostas de 28 de outubro a
15 de março. A mostra recebeu mais de 39 mil visitantes. Do total, mais de
20 mil foram alunos de escolas públicas e particulares da cidade, que
fizeram a visita por meio do Projeto Arte-Educação da Fundação Edson
Queiroz, que valoriza a arte como ferramenta no processo de aprendizado.
O público em geral se encantou também com a produção artística de
Leonilson, um dos grandes destaques na arte brasileira contemporânea.
Diário de Bordo – uma viProjeto Arte-Educação: arte
agem com Leonilson, que
como ferramenta de aprendizado
permaneceu em cartaz de
10 de fevereiro a 15 de
março, trouxe uma seleção
de obras, brinquedos e
objetos do artista plástico.
A mostra recebeu cerca de
12 mil visitantes em público geral, sendo mais de 6
mil alunos estudantes.

Um espetáculo divertido e educativo que conta a
história do Seu Bode, um moço muito responsável, e da
Dona Onça, que só pensa em curtir a vida. Quando o
Bode resolve construir uma casinha, a Onça tem a mesma ideia, e começa a confusão entre os dois, que encontram exatamente o mesmo terreno para a tal empreitada. A peça aborda temas significativos na formação das crianças, como companheirismo, solidariedade
e cuidados com a natureza.
SERVIÇO:
• Dias 21 e 22/3, às 17h, no Teatro Celina Queiroz
Ingressos: R$ 10,00 e R$ 5,00
Censura: livre - Informações: 3477 3033

Pássaro da Noite,
com Luana Piovani
Luana Piovani estreia em Fortaleza um monólogo de
José Antônio de Souza com direção de Marcus Alvisi. A
peça conta a história de uma mulher numa situação de
solidão absoluta, no fim de uma noite de festa. A reflexão, sob um tipo de humor cáustico, a sustenta de pé.
Em torno dela, uma noite sem fim e sem fatos, ao não
lhe dar respostas para questionamentos como “onde
estou?”, “quem realmente sou eu?”. Para a atriz, Pássaro
da Noite é um divisor de águas em sua vida e carreira.
SERVIÇO:
• Dias 27, 28 e 29/3, sexta e sábado, às 21h, e domingo,
às 19h, no Teatro Celina Queiroz - Ingressos: R$ 60,00
e R$ 30,00 - Censura: 16 anos - Inf.: 3477 3033

ALUNOS EM DESTAQUE
Da Unifor
para Pequim

Mangabaju
Racing

Venceu a
promoção

A fotógrafa Bia Fiúza, concludente do
curso de Publicidade e Propaganda, está
na França fazendo pós-graduação na
Universidade Paris XIII. Bia pesquisa fotografia, tendo exposto já diversos trabalhos na área. Fez duas exposições individuais (Um olhar em p&b e Pelo
mundo) e participou de exposições coletivas (Festival Vida & Arte, deVERcidade,
XIII Unifor Plástica). Na Unifor Plástica,
Bia Fiúza foi premiada pela melhor fotografia no salão de arte em outubro de
2005. No exterior, Bia foi convidada
pela Embaixada do Brasil em Portugal
para expor em Lisboa.

A aluna do curso de Comércio
Exterior Rebeca Macedo está
na capital chinesa, Pequim,
para um intercâmbio de trabalho e estudo de seis meses.
Rebeca vai ocupar uma vaga
em uma empresa chinesa que
atua no segmento de Comércio
Exterior. Além da contratação
para exercer um cargo na sua
área de formação, Rebeca
pretende mergulhar na cultura e
no idioma locais, tornando sua
experiência ainda mais rica.

A equipe Mangabaju Racing, formada por alunos das engenharias, se
prepara para a 15ª competição SAE
Brasil – Petrobras de Baja. Os alunos,
sob orientação da prof.ª Lúcia Barbosa, embarcam para a competição,
que será realizada de 19 a 22 de
março, em Piracicaba/SP. Participam
72 equipes brasileiras e uma dos Estados Unidos. Cada uma das equipes
competirá com seus projetos off-road,
carros especialmente projetados para
a competição, que serão testados em
provas dinâmicas aplicadas por especialistas da indústria da mobilidade.

A aluna do curso de
Publicidade e Propaganda
Sofia Ferraz foi vencedora
da “Promoção 10 Amigos
nos Estados Unidos”, da
companhia aérea TAM.
Sofia, que concorreu
com um vídeo do irmão
Gustavo, de 9 anos,
explicando com cartazes os
dez motivos pelos quais ela
deveria ganhar a viagem,
vai passar uma semana
nos EUA com tudo pago.

EXPEDIENTE

Fotografia
na Europa
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