JORNAL DO
Informativo quinzenal | # 167 | 15 de abril de 2009 | www.unifor.br

Castas, Cores e Crenças,
a Índia em imagens
Uma viagem pelo fascinante mundo da Índia em uma mostra fotográfica aberta ao
público, no Espaço Cultural Unifor Anexo. Nesta edição, saiba mais sobre a exposição
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FIES

PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

O programa está com
inscrições abertas. Veja
como obter informações
para realizar as inscrições

Fechado convênio internacional
para realização de cursos de
especialização com dupla
titulação. Saiba mais

Confira aqui a agenda
do Teatro Celina Queiroz,
dos eventos esportivos
e do Cineclube Unifor
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Projeto social
é premiado
nacionalmente
VESTIBULAR

O Centro de Formação Profissional da Unifor conquistou
o primeiro lugar do Prêmio Nacional de Gestão Educacional
O Centro de Formação Profissional, projeto desenvolvido pela Unifor desde 2002
com apoio da Fundação Edson Queiroz,
foi premiado no VII Congresso Brasileiro de
Gestão Educacional (Geduc). O projeto, que
oferta cursos profissionalizantes gratuitos
para jovens e adultos de diversas comunidades carentes, conquistou o primeiro lugar na categoria Projeto Social do Prêmio
Nacional de Gestão Educacional (PNGE).
Direcionado aos gestores das instituições
de ensino, o VII Congresso Brasileiro de Gestão Educacional foi realizado no período de
25 a 27 de março, em São Paulo. Nesta edição, o Geduc teve como tema “A gestão
focada em resultados”. O evento esteve em
sua sétima edição e contemplou também em
sua programação atividades como a Jornada de Marketing Educacional, o Fórum de
Gestão de Pessoas e a realização de Blocos
Temáticos sobre economia, finanças, responsabilidade social e ética.
O Prêmio Nacional de Gestão Educacional tem como principal objetivo incentivar

e reconhecer práticas eficazes de gestão
educacional no território brasileiro, destacando e reconhecendo o desempenho das
instituições de ensino. São premiadas as organizações que realizam ações inovadoras
e que tenham êxito na melhoria da qualidade de seus processos acadêmicos e organizacionais. Para o presidente da Fundação Edson Queiroz, chanceler Airton Queiroz, “o
prêmio é mais um reconhecimento à iniciativa cujo mérito maior está em desenvolver
e capacitar comunidades carentes, oferecendo oportunidades de profissionalização
e sobretudo melhoria de vida”.

CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
Dentre os inúmeros projetos sociais da
Fundação Edson Queiroz, está o Centro de
Formação Profissional (CFP), que oferta cursos profissionalizantes gratuitos para jovens
e adultos de diversas comunidades carentes. O projeto tem como principal meta capacitar profissionalmente pessoas de baixa
renda ou com algum
tipo de deficiência física que estejam excluídas do mercado de trabalho. Desde sua criação, o Centro já capacitou cerca de 6 mil pessoas. O projeto inicialmente atendia somente a Comunidade do
Dendê, na região próxima ao campus, mas,
devido ao seu crescimento, hoje atende comunidades carentes de
toda a cidade.

Reitora da Unifor
recebe prêmio
em São Paulo
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Opções em
cinco centros
A Unifor recebe a partir de 11 de maio
inscrições para o processo seletivo de
candidatos ao próximo semestre letivo
da Instituição. A prova acontece no dia
29 de maio. Neste vestibular são ofertadas 2.480 vagas em 31 cursos de graduação nos cinco centros: Centro de
Ciências Administrativas (CCA), Centro de
Ciências Humanas (CCH), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Centro de Ciências da Saúde (CCS) e Centro de Ciências
Tecnológicas (CCT). As inscrições podem
ser feitas pelo site, no campus da Unifor
e nos shoppings Iguatemi e North
Shopping. Para mais informações, os
interessados devem acessar o site
www.unifor.br ou ligar para 3477 3118.

FIES

Inscrições
abertas
Estão abertas as inscrições para novos
candidatos ao Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (Fies)
referentes ao processo seletivo do segundo semestre de 2009.
Os estudantes interessados em
participar da seleção podem se inscrever
por meio do site da Caixa Econômica
Federal, www3.caixa.gov.br/fies, até 17
de abril de 2009. Já é possível acessar
no site www.unifor.br o Manual de
Inscrição, a Portaria Normativa e o Comunicado sobre a abertura de inscrições
para novos candidatos.
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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

LATO SENSU

Dupla titulação também
na especialização
Alunos da especialização poderão realizar parte do
curso no Brasil e parte na Itália para obter a dupla titulação
Um convênio inédito para especialização lato
sensu entre a Unifor e a Universidade de Peruggia, na Itália, foi assinado no dia 7 de abril,
entre a reitora Fátima Veras e o vice-cônsul Roberto Misici. O convênio de cooperação entre
as duas instituições representa um novo momento, quando a Unifor passa a ofertar cursos
de pós-graduação na modalidade lato sensu com
dupla titulação. Assim, os alunos cursarão parte
da especialização no Brasil e parte na Itália, podendo optar pela defesa para obter o diploma
com validade no Brasil e no exterior. “Pelo protocolo de Bolonha, assinado em 1999 com validade até 2010, verificamos a possibilidade
da ‘doppia laurea'. Com o convênio, o aluno faz
sua especialização aqui no Brasil e completaria
o curso em Peruggia, estudaria italiano e teria um
diploma reconhecido pela
comunidade europeia”,
explica o vice-cônsul Roberto Misici. Para a reitora
Fátima Veras, “trata-se de
um grande momento,
quando a Unifor fecha

um convênio com uma instituição internacional
também para a pós-graduação lato sensu”.
Inicialmente serão ofertados cursos nas áreas de turismo, marketing, relações internacionais, negócios, design e direito. Os cursos passam a ser ofertados já no segundo semestre deste
ano. O coordenador de Pós-Graduação Lato Sensu da Unifor, prof. Almeida Júnior, avalia a assinatura do convênio: “Tivemos um crescimento
recente de 100% tanto na oferta de novos cursos como na procura dos alunos. Em fevereiro
de 2008, contávamos com 33 cursos de especialização, agora dispomos de 65. O total de alunos saltou de 1.000 para 2.200. Abrimos uma
nova etapa na pós-graduação, e esse convênio
vai nos diferenciar mais ainda no mercado”.

O vice-cônsul Roberto
Misici e a reitora Fátima
Veras assinam convênio
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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

Prof. Henrique Carneiro
conduz a organização do
evento na Universidade

PSICOLOGIA

Unifor
recebe
Simpósio
Nacional
Universidade e Anpepp promoverão o Simpósio Nacional
em Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia, que reunirá
no campus cerca de 900 pesquisadores de todo o país
No dia 6 de abril, a Diretoria da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (Anpepp) visitou
o campus para conhecer as instalações
da Universidade de Fortaleza. A Associação e a Unifor promoverão em 2010 o
Simpósio Nacional da Anpepp, que acontecerá de 6 a 9 de junho.
A visita integra a agenda de atividades para a organização do evento. Segundo o coordenador do mestrado em
Psicologia da Unifor, prof. Henrique Carneiro, a Universidade sediará um importante evento que congrega todos os pro-

Cursos de mestrado

gramas de pós-graduação em Psicologia
do Brasil, reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes). “É um simpósio
de grande magnitude na área de pósgraduação em Psicologia. Vamos ter interessantes reflexões sobre tudo que está
sendo feito em termos de pesquisas. Vamos escutar, propor, discutir o que está
sendo produzido de mais importante na
área e as formas de termos um retorno
social, com foco na importância do retorno que as pesquisas podem dar à sociedade”.

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

ENGENHARIA DE PETRÓLEO

Área de atuação
A especialização em Engenharia de
Petróleo proporciona uma experiência
extraordinária na avaliação de novas
tecnologias e oportunidades. O resultado tanto é bom para aqueles que almejam trabalhar na Petrobras ou em outras empresas afins como também para
aqueles que pretendem desenvolver projetos para o setor de petróleo. Todos os
professores são oriundos ou ativos da
área petrolífera, ou seja, o aluno recebe
a informação atualizada e dentro de um
contexto prático.

Na sua nona edição, o curso continua sendo responsável pelo preparo de
mão-de-obra especializada em perfuração de poços on-shore e off-shore
(terra e mar) não somente em Fortaleza,
mas também em Mossoró, em parceria
com a Faculdade Mater-Christi. A importância regional deste curso é tal que
a própria Petrobras é cliente ativa, tendo especializado vários de seus engenheiros pela Unifor. Mais informações
pelos telefones 3477 3174 / 3178 – coordenação de Pós-Graduação.
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• 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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FOTOGRAFIA

Mostra registra
essência indiana
Um mergulho em crenças e personagens de uma civilização
milenar, a mostra do fotógrafo A. Capibaribe Neto pode ser
visitada gratuitamente no Espaço Cultural Unifor Anexo
Cultura e fotografia em uma combinação
de cores fortes e belas imagens. A exposição
Índias – Castas, Cores e Crenças, em cartaz
no Espaço Cultural Unifor Anexo até 26 de
abril, retrata em 60 fotografias os encantos
e a expressividade de um dos países mais
populosos do mundo. “A Índia é o tipo de
lugar que encanta o fotógrafo minimamente provido de sensibilidade. O mundo colorido que existe lá, de simplicidade, humildade, onde a pobreza deixa de existir aos olhos
do circunstante, te leva a enxergar o que é
simplesmente fantástico”, descreve o fotógrafo
e autor da exposição A. Capibaribe Neto.

Com curadoria de Cecília Leal Pinheiro, a
mostra nos conduz a uma rica vivência do
país e sua cultura. Traduz-se na descrição
das cores que compõem o lugar, na revelação de aspectos bem específicos e curiosidades do local e ainda no sistema de castas
que rege a sociedade hindu. “O que impressiona nas cores que passeiam pelas ruas, avenidas, caminhos, estações de trem, nos ‘tucktuck', nas cidades, nas vilas, aldeias e povoados dessa Índia, desde Nova Délhi a Goa,
passando por Mumbai, Agra, Kolhapur, é que
elas combinam com perfeição, com harmonia indizível, e têm a magia de não deixar
transparecer ao viajar menos atento aos limites entre as castas”, acrescenta o fotógrafo.

A FOTOGRAFIA COMO
PROFISSÃO DE FÉ
Jornalista e fotógrafo, A. Capibaribe Neto
iniciou suas atividades nos Diários Associados, em Fortaleza, por meio da produção de

fotos exclusivas de um acidente aéreo com
um jato da FAB, nas festividades do Dia do
Aviador na cidade, diante de um público de
mais de 100 mil espectadores. As imagens
foram publicadas em revistas e jornais do
mundo inteiro, através da UPI, e ganhou duas
páginas na revista O Cruzeiro.
Trabalhou em produções na Fox-Europa, em Roma, onde iniciou seus estudos de
Jornalismo na Libera Universitá Internazionale degli Studi Sociale Pro-Deo. É diplomado em Cultura Espanhola, pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e bacharel em
Ciências Econômicas e pós-graduado em Publicidade e Propaganda, pela Universidade
de Fortaleza. Dirigiu comerciais para a Televisão Verdes Mares, através de agências de
publicidade. A convite do governo britânico,
produziu imagens para a exposição O Reino
Unido por um Fotógrafo Cearense. Desde
1981, é funcionário do jornal Diário do Nordeste, onde exerce a função de diretor industrial e colabora também, semanalmente,
como cronista e fotógrafo. Capibaribe também é professor de fotografia.
SERVIÇO:
• Exposição Índia – Castas, Cores e Crenças
Até 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
Visitação Gratuita - Informações: 3477 3311

Em breve, no Espaço Cultural Unifor,
exposição do mestre do expressionismo
brasileiro Iberê Camargo
15 | abril | 2009
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EVENTOS

Programação cultural
Teatro, esporte, cinema: aqui é possível encontrar a programação
de eventos no campus para a segunda quinzena de abril

Peça infantil João e Maria Peça Vidas Divididas,
SERVIÇO:
• Dias 18 e 19/04, sábados e domingo,
às 17h, noTeatro Celina Queiroz
Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia)
Informações: 3477 3311

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

SERVIÇO:
• Dias 24, 25 e 26/04, sexta-feira e sábado, às
21h, e domingo, às 19h, no Teatro Celina Queiroz
Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)
Classificação: 16 anos - Informações: 3477 3311

Dia das Mães
Que tal mostrar para o mundo o
quanto você ama a sua mãe? Neste
Dia das Mães, a Unifor te dá essa
oportunidade. Entregue na Loja do
Campus uma fotografia (15 x 21cm)
de um registro especial entre você e
ela para ser exposta no espaço Mãe
Incomparável. Cinco fotos serão
selecionadas para aparecer na próxima
edição do Jornal do Campus. Mais
informações pelo telefone 3477 3032
e no site www.unifor.br. Participe e
mostre que a sua mãe é incomparável.

ALUNOS EM DESTAQUE
Tecnologia

EXPEDIENTE

O Cineclube acontece todas as quintasfeiras, às 13h30, na sala A da Videoteca,
localizada no Centro de Convivência.

com Henri Castelli, Fernanda
Vasconcellos e Antonia Fontenelle

INCOMPARÁVEL

O aluno do curso de Engenharia Mecânica André Lunardi de Souza ganhou o Prêmio
Petrobras de Tecnologia 2008 com o trabalho
“MAPA (Módulos para Avaliação de Pavimentos Asfálticos), conjunto de equipamentos
capaz de avaliar um pavimento antes de ser
aplicado”. O prêmio tem o objetivo de proporcionar aos estudantes a transformação de
ideias em projetos inovadores. É a segunda
vez que a Unifor é destaque no Prêmio
Petrobras de Tecnologia. Em 2005, foi a vez
do “Sistema de Apoio ao Combate de Incidentes (SACI)”, equipamento desenvolvido por
meio de um trabalho de conclusão de curso
do estudante Roberto Macêdo.

Agende-se

André Lunardi foi destaque na categoria
Graduação, com o tema Tecnologia de Produtos. O trabalho teve como orientador o coordenador da Rede Asfalto N/NE, Jorge Soares,
com a participação de Roberto Macêdo e João
Luiz da Silva Alves, engenheiros eletrônicos formados pela Universidade e pós-graduandos da
Instituição. “Com certeza é um grande reconhecimento para quem atua nessa área, trabalhando e pesquisando, e funciona como um
grande estímulo para continuar pesquisando”,
ressalta o aluno. André Lunardi, Roberto Macêdo e João Luiz Alves receberam, respectivamente, 10 mil, 15 mil, e 20 mil reais e foram
agraciados com bolsas de estudo do CNPq.

Debatedor:
Leonardo Danziato, psicanalista
• DIA 23 DE ABRIL SESSÃO INCRÍVEIS MULHERES
“As horas” (“The hours”, 2002)
Direção: Stephen Daldry
Debatedoras: Regina Ribeiro, editora
do caderno Vida & Arte do jornal
O Povo, e Adriana Osterno, psicanalista
• DIA 30 DE ABRIL SESSÃO FOTO OU REALIDADE?
“Blow up” (“Blow up”, 1966)
Direção: Michelangelo Antonioni
Debatedores: Silas de Paula, professor
de comunicação social da UFC,
e Camila Leite Araujo, mestranda
em comunicação pela UFC
Personagem do mês: Virginia Woolf

Programação
Parque Desportivo
Confira a seguir a programação de
eventos desportivos da segunda quinzena
de abril. Mais informações podem ser
obtidas na Divisão de Assuntos Desportivos, localizada no Ginásio Poliesportivo
da Unifor, ou pelo fone 3477 3143.
• FESTIVAL DE ANIVERSÁRIO

DA FCAT – ATLETISMO
Dia 18 de abril, das 7h30 às 18h,
no Estádio de Atletismo
Realização: Federação
Cearense de Atletismo – FCAt
• CAMPEONATO CEARENSE
MENOR DE ATLETISMO – FCAT
Dias 24 e 25 de abril, das 7h30 às 18h,
no Estádio de Atletismo
Realização: Federação
Cearense de Atletismo
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