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De portas
abertas para
o futuro
Com a participação de estudantes
da Unifor, um projeto da Instituição
ajuda alunos do ensino médio a
decidir o seu futuro profissional.
Nesta edição, saiba como esse
projeto acontece. Uma ação que
desde 2000 abre as portas da
Universidade para estudantes
de inúmeras escolas de ensino
médio de Fortaleza e que se
expande cada vez mais.
Oficina de Pirografia
do curso de Belas Artes
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ESPORTE

PÓS-GRADUAÇÃO

CULTURA

Público, organizadores e
atletas de diversos países
se encontraram no Grande
Prêmio de Atletismo

O mestrado em Psicologia e
o Programa de Pós-Graduação
em Direito Constitucional
estão com inscrições abertas

Acompanhar as exposições em
cartaz no Espaço Cultural Unifor
é uma boa dica para o tempo
livre. Confira agenda cultural
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Atletas abrem calendário de provas
da CBAt e elogiam estrutura do
Estádio de Atletismo Unifor

ATLETISMO

GP movimentou
o campus
Pelo quinto ano consecutivo, a Unifor foi sede da mais
importante competição atlética do Nordeste brasileiro:
o Grande Prêmio Caixa/Unifor de Atletismo
Um espetáculo de superação no
Grande Prêmio Caixa/Unifor de Atletismo 2009, realizado no domingo, 10
de maio, no Estádio de Atletismo da
Unifor. Festa de quem assistiu às provas e também dos 155 atletas, de 20
países, que deram o máximo para alcançar bons resultados na competição que contou pontos para a Final
Mundial de Atletismo. Entre os grandes nomes do atletismo mundial, atletas de renome como Ibrahim Camejo
(Cuba) e Andretti Bain (Bahamas), bronze e prata, respectivamente, no salto
em distância e nos 4 x 400m, nos Jogos Olímpicos de 2008. No feminino,
marcaram presença as cubanas Yargelis
Savigne, campeã mundial em Osaka
2007 no salto triplo, e Osleidys Menendez, ouro olímpico em Atenas 2004
no lançamento de dardo.
Os velocistas Vicente Lenílson, Bruno Lins, José Carlos Moreira “Codó” e
Sandro Viana, que levaram o Brasil ao

4º lugar nos 4 x 100m em Pequim,
foram os representantes com maior
destaque internacional entre os brasileiros. “Esta é uma das provas que escolho pela estrutura. A Unifor dispõe
de uma excelente estrutura”, afirmou
Lenílson, prata olímpica nos Jogos de
Sydney 2000. Mas o destaque ficou
por conta do meio-fundista Fabrício
Peçanha e da velocista Lucimar
Moura. Fabiano venceu os 800m e
ainda bateu o recorde do torneio, com
o tempo de 3:42.10 (o anterior era
3:42.66 e pertencia ao queniano
Benson Marrianyi Esho desde 2005),
e Lucimar, por sua vez, conquistou a
medalha de ouro nos 100m. Ela completou a prova em 11.43 e chegou à
frente da norte-americana Rachelle
Boone-Smith, que fez 11.47, e da carioca Evelyn dos Santos, com 11.62.
“Uma vitória assim deixa a gente mais
confiante para as próximas competições”, declarou Lucimar Moura.
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INTERCÂMBIO

Feira nos
Estados Unidos
Entre 24 e
29 de maio, a
Unifor participa
da Conferência
Anual da Nafsa
(National Association of Foreign Student
Advisers), o
mais importante evento de
intercâmbio
entre universidades de todo
o mundo. Este ano, a Nafsa acontece em Los Angeles.
No ano passado, a feira foi realizada em Washington, capital dos Estados Unidos, reunindo 120 instituições de ensino superior e mais de 9 mil participantes. Pelo segundo ano, a participação na conferência posiciona a Unifor na lista das melhores
universidades mundiais. A Nafsa é uma associação
americana formada por educadores que se preocupam cotidianamente com os rumos da educação
internacional, promovendo todo ano a maior feira
das universidades. Com a participação na Feira, a
Unifor intensifica ainda mais o contato com outros
centros e firma convênios com outros países.
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FRANCO-BRASILEIRO

Especializações

Seminário
internacional é
realizado na Unifor

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

Durante quatro dias, serão produzidas informações que permitirão
a introdução de novos conceitos e estratégias de desenvolvimento
humano, cultural, econômico e social entre Brasil e França

• ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• ANATOMIA FUNCIONAL

E BIOMECÂNICA
• ANIMAÇÃO GRÁFICA

E GAME DESIGN

Como parte das comemorações do Ano da
França no Brasil, a Unifor promove de 19 a
22 de maio o Seminário Internacional Franco-Brasileiro 2009. Realizado em parceria com
a Universidade do Havre, o evento promoverá
no campus da Unifor um ciclo de palestras
que envolve professores, pesquisadores, cientistas, administradores e alunos com o propósito de aprofundar os conhecimentos sobre a França e o Brasil.
O seminário conta com o apoio da Funcap
– Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Embaixada
Francesa, do Consulado Francês em Recife, do
Consulado Honorário da
França em Fortaleza e da Aliança Francesa no Ceará.
Mais do que produzir
saberes, o seminário visa
promover ações de desenvolvimento. Serão ressal-

tados aspectos inerentes à história, literatura,
arte e cultura, às ciências sociais, econômicas, políticas e jurídicas, tudo analisado por
meio de mesas-redondas, palestras, discussões, exibição de filmes, encenação de peça,
música e dança.
Os interessados em enviar artigos científicos ou participar como ouvintes do seminário podem acessar o site www.unifor.br e efetuar a inscrição gratuitamente. A programação também pode ser acompanhada no site
da Universidade. Mais informações na ViceReitoria de Extensão pelo telefone 3477 3363
e no site da Unifor.

SERVIÇO:
• Seminário Internacional
Franco-Brasileiro 2009
19, 20, 21 e 22/5,
no Teatro Celina Queiroz,
Auditórios e Videoteca Inscrições gratuitas no
site da Unifor
(www.unifor.br)
Informações: 3477 3363
Vice-Reitoria de Extensão
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• 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

MESTRADOS

Direito e Psicologia
divulgam editais de seleção
Interessados podem conferir no site da Universidade (www.unifor.br) editais
das seleções cujas inscrições podem ser realizadas na respectiva coordenação
O mestrado em Psicologia e o Programa
de Pós-Graduação em Direito da Unifor divulgaram recentemente edital especificando
as condições para o processo seletivo de ingresso de novos alunos.
Os interessados em participar dos processos seletivos podem efetuar inscrição para
o mestrado em Psicologia até 5 de junho e
para o Programa de Pós em Direito até 26
de junho. Para ambos os cursos, o valor da
taxa de inscrição é de R$ 70,00 a ser paga
na Tesouraria da Unifor. As inscrições po-

dem ser realizadas na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, localizada na sala 13, bloco N, no horário das
7h30 às 18h, de segunda a sexta-feira, e na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação
em Direito Constitucional, na sala 15, bloco
B, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h30
às 17h30, de segunda a sexta-feira.
Mais informações pelos fones 3477 3219
(coord. do mestrado em Psicologia) ou 3477
3266 (coord. do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional). Saiba mais:

Psicologia

Direito

Sofrimento psíquico, sujeito, sociedade e cultura. É a partir desse tema
central que pesquisadores do
mestrado em Psicologia da Unifor desenvolvem suas pesquisas. Na área de
concentração psicologia, sociedade e
cultura, há duas linhas de pesquisa:
produção e expressão sociocultural
da subjetividade e ambiente, trabalho
e cultura nas organizações sociais.
Na área de concentração em estudos
psicanalíticos, uma linha de pesquisa:
sujeito, sofrimento psíquico e contemporaneidade. No final de 2007
o conceito do mestrado subiu de
3 para 4 na avaliação da Capes Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior.

O Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Direito Constitucional da
Unifor, aprovado pela Capes e reconhecido pelo MEC, foi lançado em
2007.1. O programa engloba os cursos de mestrado, criado em 1999, e
de doutorado em Direito Constitucional, criado em 2006. Compõem o
público-alvo do mestrado bacharéis
em Direito com diploma de graduação
expedido por instituição reconhecida
pelo MEC e do doutorado mestres em
Direito com diploma 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.

VEÍCULOS MECATRÔNICOS

Inscrições para a competição
Seguem abertas até 29 de maio as inscrições para a Competição de Veículos Mecatrônicos 2009, que será realizada no dia
27 de junho, no Ginásio Poliesportivo da
Unifor. As equipes interessadas em participar
podem consultar o regulamento e se inscre-

ver no site www.unifor.br. A data final para
a entrega dos relatórios é 15 de junho, prazo
para que as equipes possam discutir e elaborar seus projetos. Mais informações pelo
fone 3477 3047 – coordenação do curso
de Engenharia de Controle e Automação.
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Mestrados em
outras áreas
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
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CAMPUS

Conhecendo a profissão
Projeto da Universidade de
Fortaleza tem como objetivo
abrir as portas da Unifor para
os alunos do ensino médio,
proporcionando a realização
de oficinas nos cinco Centros
de Ciências – Administrativa,
Humanas, Jurídica, da Saúde
e Tecnológica

Vivenciar as atividades acadêmicas e conhecer a estrutura física de uma universidade antes mesmo de prestar o vestibular é
possível na Unifor. Isso porque sempre fez
parte da filosofia da Instituição acolher estudantes de diversas idades para conhecer o
ambiente acadêmico e saber mais sobre as
profissões. A partir da criação da Assessoria
de Comunicação e Marketing, em 2000, esse
acolhimento às escolas se institucionalizou,
com agenda definida para recebimento dos
visitantes semanalmente.
De 2000 até 2008, aproximadamente 10
mil alunos visitaram o campus, conduzidos
por uma equipe própria da Diretoria de Comunicação e Marketing da Universidade. Para
a diretora de Comunicação e Marketing da
Unifor, Valerya Abreu, “é sempre uma satisfação receber no campus jovens futuros universitários e poder contribuir, esclarecendo dúvidas relacionadas à escolha da profissão e
apresentando os cursos ofertados pela Unifor”.
Em 2008, por iniciativa da Vice-Reitoria
de Graduação, foi criado o projeto De Portas
Abertas para o Futuro. De acordo com a atual
coordenadora, professora Daniela Cavalcanti,
o projeto propõe que o aluno possa experimentar as vivências da profissão que pretende seguir em eventos no campus da Unifor.

Esses eventos incluem oficinas, apresentação dos espaços de prática acadêmica, atividades culturais, palestras, visita ao campus e
contam com a participação de 25 a 30 estudantes dos centros, que trabalham como
monitores. O projeto contempla também um
retorno dos visitantes interessados em fazer
gratuitamente cursos de extensão em diversas áreas. “Não só os alunos visitantes, mas
também nossos alunos gostam de ver na
prática as impressões que eles têm sobre a
carreira que querem seguir, uma experiência
bastante rica”, explica a professora.

PROGRAMAÇÃO
Chegando ao campus, os alunos são
recepcionados por professores e estudantes
da Unifor e conhecem a estrutura física que
a Universidade dispõe, assistem à apresentação dos Grupos de Arte da Unifor e à exibição do vídeo institucional.
São acolhidos pelo vice-reitor de Ensino, prof. Henrique Sá, e conhecem mais
sobre o projeto. Na sequência, os alunos são divididos em grupos. Sob a
orientação de monitores e
professores, participam das
oficinas nos cinco Centros
Alunos do ensino médio
conhecem o campus e
participam de oficinas
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de Ciências. No Centro de Ciências Administrativas (CCA), os visitantes participam de atividades como a simulação do pregão da bolsa de valores, de jogos de empresas, temas
de disciplinas cursadas por alunos do centro. Já no Centro de Ciências Humanas (CCH),
podem, por exemplo, conhecer a construção de blogs e de jogos interativos. No Escritório de Prática Jurídica, do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), recebem noções básicas das práticas jurídicas e discutem temas
atuais como a responsabilidade civil decorrente de danos morais em sites de relacionamentos. Na oficina do Centro de Ciências da
Saúde (CCS), conhecem o Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), onde acompanham a atuação dos núcleos da área, tais
como Fonoaudiologia, Medicina, Terapia
Ocupacional, Nutrição, Fisioterapia, visitando inclusive os laboratórios do Nami, como
o Laboratório Morfofuncional. E no Centro
de Ciências Tecnológicas (CCT) assistem à
apresentação de projetos na área de automação, dentre outros.
SERVIÇO:
• As escolas interessadas em participar do
projeto podem procurar a Vice-Reitoria de
Ensino de Graduação pelo fone 3477 3444,
para agendamento de visitas aos sábados, e
a Diretoria de Comunicação e Marketing pelo
fone 3477 3032, para as visitas durante a
semana. Alunos da Unifor que desejam atuar
como monitores devem entrar em contato
com a secretaria do seu respectivo centro

CULTURA

Em cartaz na Unifor
Em maio, confira a ópera rock A Bela e a Fera e as exposições
Iberê Camargo - uma experiência da pintura e 100 x França

Iberê Camargo - uma
experiência da pintura

100 x França
As comemorações do Ano da
França no Brasil trouxeram à Unifor a
mostra que conta a história da fotografia francesa. Ao todo, são apresentadas 100 fotos de grande fotógrafos, como Nicéphore Niépce, Gustav
Le Gray e os irmãos Bisson. A mostra
é resultado de uma parceria entre a
Unifor e a Aliança Francesa.

A exposição reúne 67 obras, entre
pinturas, desenhos, guaches e gravuras do mestre do expressionismo brasileiro. Artista de sensibilidade e rigor
únicos, Iberê Camargo é um dos grandes nomes da arte do século 20, autor
de uma extensa e reverenciada obra.
SERVIÇO:
• Visitação até 2/8, de terça a
sexta-feira, das 10h às 20h, e sábados
e domingos, das 10h às 18h, no Espaço
Cultural Unifor, 2º andar da Reitoria
Entrada gratuita - Agendamento
e informações: (85) 3477 3319

INCOMPARÁVEL

SERVIÇO:
• Visitação até 14/6, de terça a
sexta-feira, das 10h às 20h, e sábados
e domingos, das 10h às 18h, no Espaço
Cultural Unifor Anexo, hall da Reitoria
Entrada gratuita - Inf.: 3477 3319

Musical infanto-juvenil
A Bela e a Fera
Ópera Rock
O musical é uma adaptação que remete ao conto original de Madame
Leprince de Beaumont, do século 18,
do filme A Bela e a Fera, de 1946, do
cineasta francês Jean Cocteau, além de
uma inspiração vinda a partir do clássico da Disney.
SERVIÇO:
• Dias 23 e 24, 30 e 31/5;
6 e 7, 13 e 14/6, às 17h, no Teatro Celina
Queiroz - Ingresso: R$ 10,00 (inteira)
e R$ 5,00 (meia) - Inf.: 3477 3033/3311

Leonilha Lessa Funcionária Unifor

Dia das Mães
Alunos, professores e funcionários da
Unifor declararam seu amor por suas
mães, em fotografias que o Jornal do
Campus traz nesta edição em registro
especial. Foram publicadas cinco das 22
fotografias apresentadas.

Ana Maria
Maciel Funcionária
Unifor

Aluna Katrine Maria
Braga Amorim

EXPEDIENTE

Aluno Cainã Azevedo
Fernandes Barreira

Aluno Luís Carlos
Moraies Lima Ribeiro
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