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A vez do tênis
Campus movimentado nos dois últimos finais de semana de março, com a realização do
Unifor Open de Tênis. É que a Unifor sedia seu primeiro torneio oficial na modalidade,
inaugurando as quatro quadras que passam a integrar a moderna estrutura do seu
Parque Desportivo. E tudo começa pra valer. Os primeiros jogos do torneio,
que tem pontuação válida para o Ranking Cearense de Classes, aconteceram
no sábado, 21 de março. Nesta edição, conheça a nova estrutura.
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PÓS-GRADUAÇÃO

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

EXPOSIÇÃO

Nesta edição, conheça
um pouco mais sobre
o curso de especialização
em Gerontologia

Coordenação do curso promove
debate com secretários das
Controladorias do Estado
e do Município

No Espaço Cultural Unifor
Anexo, confira a mais nova
exposição em cartaz, Índia Castas, Cores e Crenças
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SAÚDE
FRANÇA

Cooperação
internacional

Ministro
fala sobre
integração

Universidade japonesa, Unicef e Unifor estudam proposta de
implementação do projeto Primeira Infância pela Paz
A Unifor recebeu, no sábado, 21 de março, a visita do prof. Daisuki Onuki e alunos
da Universidade Tokai (Japão). O professor,
que desenvolve projetos no Brasil em parceria com a Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA), a Unifor e a Unicef
(Fundo das Nações Unidas para a Infância), estuda a implementação do projeto
Primeira Infância pela Paz no Ceará. Daisuki

Onuki foi recebido pela reitora da Unifor,
prof.ª Fátima Veras. “Realizar o projeto Primeira Infância pela Paz com a Unifor seria
uma boa troca tanto para os alunos da
Universidade, inclusive os que já participam
de projetos de voluntariado, como para nós
da Universidade Tokai”, afirma o professor,
cuja visita à Unifor foi sugerida pela Dr.ª Tati
Andrade, da Unicef, que discutirá a possibilidade de inserir a Unifor no
projeto. “Consideramos experiências como essas muito importantes para nossos
alunos, principalmente por
se tratar de um projeto que
englobará diversas áreas da
saúde, no exercício da
atenção primária à saúde”,
concluiu a reitora da Unifor,
professora Fátima Veras.
O prof. Daisuki Onuki
da Universidade Tokai
e a reitora Fátima Veras

No dia 25 de março, o ministro-conselheiro da Embaixada Francesa em Brasília, Xavier Lapeyre de Cabanes, proferiu
a palestra “Integração europeia: um
abandono de soberania? Quais são as
lições para o Mercosul?”, realizada no
Teatro Celina Queiroz.
O evento reuniu alunos do curso de
Direito e do Programa de Pós-Graduação
em Direito Constitucional da Unifor,
estudantes, professores, profissionais da
área e convidados. Além do ministro,
participaram do evento como presidente
da mesa o prof. Francisco Otávio Miranda Bezerra, diretor do Centro de Ciências
Jurídicas, e como debatedores os professores do Programa de Pós-Graduação
em Direito Constitucional (PPGD) Gina
Pompeu, Paulo Albuquerque e Filomeno
de Moraes.

ENGENHARIA CIVIL

Recepção
Experiência na competição aos calouros
MECATRÔNICA

A equipe Mangabaju Racing, formada por lugares e a participação em um dos maioalunos das engenharias, participou da 15ª res eventos na área, cada vez mais compecompetição SAE Brasil – Petrobras de Baja, titivo”, explica a prof.ª Lúcia. O Projeto Baja
realizada de 19 a 22 de março, em SAE incentiva alunos de engenharia a comPiracicaba, São Paulo. Marcando presença plementar os conhecimentos adquiridos em
pela quinta vez na competição, a equipe já sala de aula através da concepção e consé reconhecida por sua disciplina, agilidade trução de veículos off-road.
e respeito às normas
de segurança. Assegura a orientadora,
prof.ª Lúcia Barbosa.
Neste ano, participaram 72 equipes brasileiras e uma dos Estados Unidos. “Na bagagem, a experiência
de aprendizado, noEquipe Mangabaju
Racing formada por
vos contatos com esalunos das engenharias
tudantes de diversos
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O curso de Engenharia Civil realizou
no sábado, 28 de março, a atividade de
integração do semestre 2009.1 de alunos
(novatos e veteranos) e professores. Como
parte da programação, foi realizado
torneio de futebol com equipes de professores e alunos, e premiação com medalhas e troféu; jogos de vôlei de praia; apresentações artísticas de grupos musicais e
apresentação do Centro Acadêmico.
As atividades, organizadas pela coordenação do curso, aconteceram no
Campo Society do Parque Desportivo.
Para o coordenador, professor Wandemberg Tavares, o evento proporcionou a
acolhida aos calouros e a integração com
veteranos e professores, em um momento de grande alegria.
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BIOTECNOLOGIA

Pesquisa com
caprinos transgênicos
A ovino-caprinocultura e o combate à mortalidade infantil pela diarreia e
desnutrição são objetos de estudo do doutorado em Biotecnologia da Unifor
Pesquisadores do doutorado em Biotecnologia, em parceria com as demais universidades cearenses e a Universidade da Califórnia
(EUA), estão desenvolvendo o projeto denominado Rede de Caprino-Ovinocultura e
Diarreia Infantil do Semiárido (Recodisa). O
projeto tem como principal objetivo a produção de caprinos transgênicos que tenham
lisozima e lactoferrina humanas no leite em
concentrações compatíveis com aquelas presentes no leite humano. Essas substâncias
são imunomoduladoras e antibióticos naturais que garantem proteção pelo leite, promovendo saúde e crescimento ao lactente.
A apresentação do projeto, cujas pesquisas na Unifor estão sendo coordenadas
pelos professores Marcelo Bertolini, Luciana
Bertolini, Renato Moreira e Ana Cristina
Moreira, aconteceu na terça-feira, 24 de
março, como parte da programação do I
workshop da Recodisa.

Com financiamento da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), os pesquisadores da Rede esperam produzir os
caprinos transgênicos em um prazo de até
dois anos, com estudos envolvendo o efeito
do consumo do leite por humanos em um
prazo de cinco a dez anos.
Estudos avançados do projeto Recodisa
deverão também determinar o perfil específico de novos agentes causadores de diarreia
infantil e seu impacto na morbidade e mortalidade na região do semiárido brasileiro,
também buscando alternativas biotecnológicas que controlem e sirvam de tratamento e prevenção da diarreia. Além disso, como
consequência deste projeto, leite e derivados
contendo estes imunomoduladores deverão
ser desenvolvidos a médio e longo prazo.
A Unifor visa contribuir com a melhoria
do estado nutricional da população, desen-

A pesquisa foi apresentada
no I workshop da Recodisa
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volvendo também projetos que agreguem
valores nutricionais, como proteínas ricas em
glutamina, arginina e lisina, tanto no leite
como na carne e seus derivados. Com isso,
será possível a produção de queijos
probióticos e embutidos com menor teor de
gordura e elevado teor de fibras.

GERONTOLOGIA

Mais que
especialista
A especialização em Gerontologia tem
como característica diferencial a preparação dos alunos para a titulação na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
(SBGG). Mais que um especialista, o aluno é capacitado para ingressar na SBGG
e tornar-se gerontólogo. “O ingresso nesta
sociedade garante um reconhecimento
nacional”, explica a coordenadora, prof.ª
Elcyana Bezerra. O curso, que será ofertado pela terceira vez, destina-se a médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos,
assistentes sociais, sociólogos, pedagogos
e demais profissionais da área da saúde
ou com interesse em gerontologia.
A visibilidade do envelhecimento
populacional no cenário brasileiro e suas
implicações na esfera biológica, psicológica e social. Para quem não sabe, a
gerontologia, um campo de atuação em
crescente destaque, desdobra sua atenção para essa área em busca de uma
instrumentalização para lidar, nas suas
práticas diárias, com esse contingente
de idosos que apresentam uma demanda específica de conhecimento e intervenções, esclarece a professora. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Pós-Graduação da Unifor, pelo
fone 3477 3178.

Stand do Brasil no
Fórum Mundial da Água,
realizado na Turquia

ÁGUA

Unifor
no Fórum
Mundial

ADMINISTRAÇÃO

Internacionalização
no mestrado

A cada três anos, reúnem-se no Fórum
Mundial da Água representantes de governos,
ONGs, instituições financeiras e indústrias,
além de empresários e acadêmicos
A Unifor participou do Fórum Mundial da Água, realizado em Istambul, Turquia, de 16 a 22 de março, período
correspondente à Semana da Água, com o dia 22 decretado
pela ONU como Dia Mundial da Água. O Fórum é promovido pelo Conselho Mundial da Água e este ano reuniu mais
de 25 mil participantes oriundos de mais de 150 países. O
Brasil esteve representado por 120 participantes. O professor do curso de Engenharia Civil da Unifor Rogério Campos
acompanhou a delegação enviada pelo governo do Ceará,
realizando um trabalho de consultoria requisitado pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado.
O Fórum promoveu a realização de debates e exposições
de países, além da Feira das Águas, com a apresentação em
stands de produtos e inovações tecnológicas. “Com a participação no Fórum, a Unifor se credencia como membro do
Sistema Estadual de Recursos Hídricos, tendo participado
como instituição no evento que é o maior da área. Foi uma
excelente participação, no ponto de vista político e técnico”, analisa o professor, que contou com o apoio da ViceReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
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Numa proposta de internacionalização da Universidade, o mestrado em Administração intensifica as relações com instituições
de ensino superior de diversos países. O coordenador do curso,
prof. Luciano Barin, acaba de chegar de uma temporada em que
ministrou aulas e cursos em universidades europeias.
Em dezembro, o professor esteve por vinte dias na Universidade de Deggendorf, na Alemanha,
ministrando em língua inglesa a
disciplina Métodos Qualitativos,
para alunos da graduação, e o curso Estratégia de Desenvolvimento Sustentável, na área de negócios internacionais. “Temos um
contrato de dupla titulação com
a Universidade de Deggendorf e
por isso ministramos as disciplinas instrumentais na área de método. Os nossos professores são
responsáveis por realizar essa formação”, explica o coordenador.
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O professor também esteve na
França. A Unifor e a Escola Superior de Comércio da Universidade
Francesa Esc Saint-Etienne fecharam uma parceria de dupla titulação cujas atividades se iniciam a
partir de setembro. Na universidade, o professor deu aulas sobre
Estilo de Gestão. A viagem possibilitou também o estreitamento de
laços entre pesquisadores da
Unifor e da instituição francesa.
Na Universidade Lion III, foram ministradas aulas de Gestão
Stakeholders, para alunos do mestrado, e na Universidade Pierre
Mendies France de Grenoble palestra sobre Epistemologia e Metodologia Científica, para grupos
de pesquisas. Por último, na ESIEE
Université Paris-Est, foi ministrado
um curso sobre Gestão de Desenvolvimento Sustentável para alunos de graduação da instituição,
com a qual a Unifor já tem contrato de intercâmbio acadêmico.

TÊNIS

Unifor realiza seu
primeiro torneio
As quatro modernas quadras de tênis do Parque Desportivo foram inauguradas
oficialmente no dia 21 de março, com os primeiros jogos do Unifor Open de Tênis
Em pauta, o esporte na Unifor
encontra uma estrutura ainda mais
ampla com a inauguração de quatro quadras de tênis para a prática
da modalidade. O mais novo equipamento esportivo teve sua agenda
oficial de eventos aberta no sábado, 21 de março, com os primeiros
jogos do Unifor Open de Tênis. Participaram do evento tenistas amadores do Ceará das categorias Iniciantes, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e 1ª Classes.
O torneio contabilizou pontos para
o Ranking Cearense de Classes.
No acesso ao campus pela entrada da Divisão de Assuntos Desportivos, logo se vê as quadras. Ao lado
do Estádio de Atletismo, sede de
grandes eventos como o GP SulAmericano de Atletismo, o novo
equipamento tem arquibancadas
para acomodar mais de 300 pessoas, sendo iluminado e totalmente
estruturado dentro dos padrões da
Confederação Nacional de Tênis.
As quadras são do tipo saibro,
isto é, feitas de uma superfície de
terreno que mistura argila e areia, e
que têm por característica tornar o
jogo muito mais lento e disputado
do que em quadra dura. É o tipo de
quadra favorita dos tenistas brasileiros e requer uma manutenção diária cuidadosa para que o piso se

mantenha em perfeitas condições de
uso. O torneio de tênis mais importante disputado em quadra de saibro é o Grand Slam da França, Roland
Garros, palco de grandes conquistas do maior ídolo do tênis brasileiro, Gustavo Kuerten.
A construção desse novo equipamento na Unifor incentiva ainda
mais a formação de novos talentos
do esporte, como foi um dia o tenista brasileiro. Amplia-se a promoção de eventos esportivos no estado e a comunidade acadêmica também ganha com a diversificação da
prática esportiva no campus.
De acordo com o chefe da Divisão de Esportes da Unifor, prof. Carlos
Augusto Costa, mais além da prática do tênis, o aparelho é a oportunidade de desenvolver uma unidade de negócios prestando serviço à
comunidade com aulas, locação do
espaço para treino de tenistas, realização de eventos de grande porte
e desenvolvimento de projetos
institucionais, de natureza social ou
de desenvolvimento atlético dentro da própria Universidade. “Esse
equipamento vem completar nosso
Parque Desportivo, criando condição de desenvolver um serviço para
a comunidade em geral voltado
para o tênis”.
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CONTROLADORIA

Contábeis
promove debate
Foi realizado, no dia 25 de março, no Auditório da
Biblioteca, o II Debate Controladoria no Serviço Público –
Transparência e Controle Social. Uma iniciativa da coordenação do curso de Ciências Contábeis da Unifor, o evento
contou com a participação dos secretários das Controladorias do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza,
Aloisio Carvalho e Geraldo Accioly.
De acordo com a coordenadora do curso, prof.ª Diana
Matos, o evento integra a proposta da coordenação de
promover mensalmente palestras e outro eventos que tragam sempre temas atuais relacionados com o cenário da
contabilidade nacional e o campo de atuação. As palestras
têm como público-alvo alunos e profissionais da área.
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FOTOGRAFIA

A Índia em
castas, cores
e crenças
A exposição que traz em fotografias
os encantos da Índia pode ser
visitada no Espaço Cultural
Unifor Anexo até 26 de abril
Em um momento de celebração, quando
comemora 20 anos de existência, o Espaço
Cultural Unifor recebe a exposição fotográfica Índia – Castas, Cores e Crenças, de A.
Capibaribe Neto. Os encantos de um país
milenar, rico em cultura e sabedoria, registrado em 60 fotografias, que podem ser apreciadas até 26 de abril, no hall da Reitoria.
A mostra se propõe a levar o espectador
por uma rica vivência do país e de sua cultural, traduzida em três momentos. Na descrição das cores que compõem o lugar, na revelação de aspectos bem específicos e curiosidades, como o fato de existirem mais de
240 mil deuses na Índia, com destaque para
divindades como Brama, Shiva e Vishnu. E
ainda um mergulho numa das bases do hinduísmo, o sistema de castas indiano e o livro
sagrado dos hindus, o Manu, possivelmente
escrito entre 600 e 250 a.C. A casta é uma
divisão social importante na sociedade hindu.
Para o presidente da Fundação Edson
Queiroz, chanceler Airton Queiroz, por conceder destaque a um tema em bastante evidência – a cultura indiana –, a Universidade
de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz,
promove também a reflexão e o debate sobre o modo de vida de um dos povos mais
instigantes do planeta, cumprindo seu papel
de aliar a arte à construção do conhecimento, visando à formação integral do indivíduo, como seres humanos e sociais.

Programação
Parque Desportivo
Agende-se
O projeto Cineclube reúne alunos,
professores e convidados especiais que,
após assistirem aos filmes, discutem e
refletem sobre sua temática. O Cineclube
acontece todas as quintas-feiras, às 13h30,
na sala A da Videoteca, localizada no
Centro de Convivência.
• DIA 2 DE ABRIL SESSÃO CORTE E COSTURA
“O que faz um montador?”
(“What do editors do? Cut”, 2004)
Direção: Wendy Apple

• CAMPEONATO CEARENSE ADULTO

DE ATLETISMO – FCAT
Dias 3 e 4 de abril, das 7h30 às 18h,
no Estádio de Atletismo
Realização: Federação
Cearense de Atletismo – FCAt
• ENCONTRO DE CAPOEIRA
Dia 4 de abril, das 8h às 11h,
na Quadra A
Realização: Grupo Legião
Brasileira de Capoeira

Debatedores: Armando Praça e
Fred Benevides, cineastas e editores.
• DIA 9 DE ABRIL SESSÃO CULPADO OU INOCENTE?
“Testemunha de acusação”
(“Witness for the prosecution”, 1957)
Direção: Billy Wilder.
Debatedores: Antônio Carlos Klein, juiz,
e Mônica Melo, advogada.

• XVIII TAÇA BRASIL DE
CLUBES DE FUTSAL FEMININO
De 6 a 8 de abril, das 16h30 às 18h30,
na Quadra A
Realização: Confederação
Brasileira de Futebol de Salão
• CURSO MINIATLETISMO

• DIA 16 DE ABRIL SESSÃO QUE CHEIRO É ESSE?
“O cheiro do ralo” (2006)
Direção: Heitor Dhalia

SERVIÇO:
• Exposição Índia – Castas, Cores e Crenças
De 1º a 26 de abril, de terça a sexta-feira,
das 10h às 20h, e sábados e domingos, das
10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor Anexo,
Informações: 3477 3311

EXPEDIENTE

Confira a seguir a programação de
eventos desportivos da primeira quinzena
de abril. Mais informações podem ser
obtidas na Divisão de Assuntos Desportivos, localizada no Ginásio Poliesportivo
da Unifor, ou pelo fone 3477 3143.

Debatedores: Leonardo Danziato,
psicanalista.

PARA PROFESSORES DA
REDE ESTADUAL DE ENSINO
Dia 1º de abril, das 14h às 17h30,
na Pista de Atletismo
Realização: Centro Nacional de
Treinamento de Atletismo Caixa/Unifor
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