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Semana do
Meio Ambiente
Unifor 2009
Em junho, o evento acontece no campus, promovendo um
alerta para o cuidado com os recursos naturais. A Semana
do Meio Ambiente pede passagem para o despertar de uma
consciência individual com o tema Olhando global para agir
local.Nesta edição, o Jornal do Campus traz a programação
do evento e mostra como as atitudes individuais podem
contribuir para a sustentabilidade no planeta.
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EXTENSÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

CULTURA

São ofertados cursos para
a comunidade acadêmica,
profissionais e interessados.
Veja como se inscrever

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

Confira agenda de
atividades culturais que
acontecem em junho no
campus da Universidade
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INTERCÂMBIO

Seminário tem peso político
Realizado no campus da Universidade, o Seminário Internacional Franco-Brasileiro concretizou o
convênio entre a Universidade do Havre e a Unifor, com ganhos que já acontecem na prática
De 19 a 22 de maio, a Unifor promoveu
em parceria com a Universidade do Havre o
Seminário Internacional Franco-Brasileiro,
reafirmando o convênio de intercâmbio institucional entre a universidade francesa e a
Unifor. Durante o seminário, o campus recebeu uma delegação de professores, pesquisadores, cientistas da universidade francesa
com poder de decisão para ajustar as ações
que o convênio contempla e que já acontecem na prática.
A professora Leda Rouquayrol, da Universidade do Havre, destaca dentre as ações
que já estão sendo implementadas a mobilidade, tanto na graduação como na pósgraduação, de professores, que ocorre no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Direito Constitucional, e entre alunos, com
a vinda de três estudantes franceses da área
de economia para o campus, em agosto, e
a ida para a França de três alunos da Unifor,
um do curso de Direito e dois da Comunicação, em setembro.
Além disso, o convênio permitirá a interação em termos de pesquisa científica e na
realização de seminários, congressos e grandes reuniões em conjunto com a Universidade do Havre. Assim como a oferta do doutorado e pós-doutorado com coorientação
e a dupla titulação no âmbito da graduação
e da pós. “Para as duas instituições, o even-

to foi importantíssimo, com forte impacto
acadêmico, com reuniões que atingiram diversos setores como economia, administração, direito, ciências exatas, turismo e comunicação”, afirma a professora Leda Rouquayrol.
De acordo com a reitora da Unifor, prof.ª Fátima Veras, “as duas universidades continuarão buscando essa internacionalização em
um processo de mobilidade no ensino superior. Principalmente porque essa formação
representa um valor agregado de bagagem
internacional para os nosso alunos”.

SOLIDARIEDADE

Campanha para
os desabrigados
A Fundação Edson Queiroz e a Universidade de Fortaleza aliam solidariedade e
responsabilidade social. No vestibular
2009.2, parte do valor das inscrições será
doada à Cruz Vermelha em benefício das
vítimas das enchentes no Ceará. Além disso,
a Universidade está arrecadando donativos
em favor dos desabrigados. Alunos,
professores e funcionários estão convidados
a contribuir. As doações podem ser roupas,

CAPACITAÇÃO

Cursos em
diversas áreas
Por meio da Divisão de Qualificação
Profissional, a Unifor oferece diversos cursos para a comunidade acadêmica, profissionais e demais interessados. Os cursos
estão direcionados para as áreas de
administração, humanas, saúde, tecnologia e outras. Atualmente, estão abertas
inscrições para mais de 40 cursos. É possível checar no site www.unifor.br a listagem
dos cursos e também efetuar as inscrições.
Mais informações podem ser obtidas
pelos telefones (85) 3477 3114 / 3255
ou pelo e-mail extensao@unifor.br.

alimentos não-perecíveis, água potável,
medicamentos e devem ser entregues nas
coordenações dos cursos.
Os donativos serão recebidos até o dia
10 de junho, mas a Universidade de Fortaleza convoca a comunidade acadêmica
para que participe o mais rápido possível,
pois a situação dos atingidos pelas chuvas
é de emergência. Mais informações na
Reitoria da Unifor pelo telefone 3477 3110.
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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

COMPUTAÇÃO

MIA organiza eventos
da Sociedade Brasileira
de Computação
Dois grandes eventos nacionais que este ano acontecem em Fortaleza
envolvendo profissionais das áreas de multimídia, hipermídia e web
contam com a organização do mestrado em Informática da Unifor
Este ano a Universidade de Fortaleza promove dois grandes eventos da Sociedade Brasileira de Computação (SBC): o XV Simpósio
Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web
(Webmedia) e o VI Simpósio Brasileiros de
Sistemas Colaborativos (SBSC). Ambos estão
sendo organizados pelo mestrado em
Informática Aplicada da Unifor (MIA) e serão
realizados conjuntamente de 5 a 7 de outubro, no Ponta Mar Hotel. O Webmedia 2009
é um evento anual que reúne pesquisadores
e profissionais das áreas de multimídia,
hipermídia e web no Brasil em debates, palestras e minicursos. Realizado desde 1995,
o evento tornou-se um dos principais eventos da comunidade científica brasileira, tendo sido classificado pela Capes com o conceito Qualis – A.
Já o SBSC é o evento brasileiro para discussão sobre o desenvolvimento, uso e impacto de sistemas colaborativos em organizações ou na sociedade em geral. Em desta-

que, ferramentas colaborativas que se tornaram populares, como correio eletrônico, mensageiro, bate-papo, videoconferência, blog,
compartilhamento de arquivos, editores cooperativos, workflow, sites de relacionamentos,
comunidades virtuais, etc.
A programação do Webmedia 2009 contempla sessões técnicas, minicursos, painéis,
três workshops internos (Workshop de Teses
e Dissertações, Workshop de Ferramentas e
Aplicações, Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica), além de palestras de convidados de renome internacional. Como evento
satélite, será realizado o III Workshop de Gestão de Processos de Negócio (WBPM). Os interessados em participar dos eventos podem
procurar a coordenação do mestrado em
Informática Aplicada, na sala J-30, ou pelo
telefone 3477 3268, para obter mais informações com os professores organizadores dos
eventos, Fernando Trinta, Pedro Porfírio e
André Coelho.
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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

SELEÇÃO

Últimos dias de inscrição
Nos dias 5 e 26 de junho, se encerram respectivamente as inscrições da seleção para o mestrado em
Psicologia e para o Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Unifor
Atenção para os prazos de inscrição em
cursos de pós-graduação stricto sensu. Atualmente, dois programas de pós estão prestes a encerrar o período de inscrição. 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 Constitucional
(mestrado e doutorado) até dia 26. A taxa de
inscrição custa R$ 70,00 a ser paga na Tesouraria, no campus da Universidade.

As inscrições podem ser realizadas na secretaria do mestrado em Psicologia, na sala
13, bloco N, 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).

Mestrado
na Unifor
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

ADMINISTRAÇÃO

Primeira defesa
Na segunda-feira, 18 de maio, o
mestrado em Administração de Empresas
realizou a primeira defesa do curso com
dupla titulação com a Universidade de
Deggendorf, da Alemanha. As defesas dos
alunos alemães Robert Josef Rossberger,
orientando da professora Daniele Arruda
Gomes, e Alfons Oswald, orientando do
professor Marcos Sena, foram realizadas por

videoconferência, tendo sido organizadas
pelo Núcleo de Educação a Distância da
Unifor (Nead) juntamente com o setor
técnico da universidade alemã. Todo o
processo ocorreu dentro do esperado. De
acordo com o responsável pela parceria na
Alemanha, prof. Johann Nagengast, “foi
alcançado com sucesso mais uma marco
na parceira entre as duas instituições”.
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• MESTRADO EM PSICOLOGIA
Inscrições entre maio e junho 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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MEIO AMBIENTE

Programação

Para discutir
a questão
ambiental
Em junho, a Unifor realiza a
Semana do Meio Ambiente 2009
e amplia ainda mais as reflexões
sobre a consciência ambiental

Há algum tempo, estudiosos das questões
ambientais têm comprovado que mesmo as pequenas atitudes afetam diretamente a saúde do
meio ambiente. A energia consumida, tudo que
é produzido e comercializado e os hábitos do
cotidiano também são responsáveis pelas alterações climáticas e por todos os transtornos que
vêm surgindo. A relação entre as ações humanas
em uma dimensão local e suas influências no meio
ambiente é o tema central das discussões que
acontecem no campus da Universidade, especialmente, de 4 a 6 de junho, quando acontece a
Semana do Meio Ambiente Unifor 2009.
O evento, que está na segunda edição, contará com seminários, palestras, apresentações
artísticas e workshops, estimulando a adoção de
novas culturas e práticas ecologicamente sustentáveis. Como a temática sustentabilidade é
cada vez mais importante, a Semana do Meio
Ambiente Unifor tem como meta incentivar iniciativas de pesquisas na busca de novas tecnologias
nas soluções do desenvolvimento sustentável.
Soma-se a isso o estímulo à troca de conhecimentos ecológicos entre populações, disciplinas, centros, departamentos de instituições de
ensino superior públicas e privadas e a sociedade em geral. “Por isso, também estamos convencidos de que a única saída para atingirmos
as metas ambientais é fazer com que cada indivíduo tenha uma visão global da situação em
que se encontra o planeta para agir no local
onde vive, isto é, olhando global para agir local,
garantindo a sustentabilidade do planeta”, ressalta o coordenador do curso de Engenharia
Ambiental da Unifor, prof. Oyrton Monteiro.
O evento é dirigido a todos os interessados
das unidades de ensino, instituições, empresas e
empreendimentos do município e do estado,
além de pesquisadores, professores e estudantes de instituições, associações, ONGs e demais
entidades envolvidas nas questões de preservação do meio ambiente.

• 4 DE
19h
19h30
20h
20h30

JUNHO (QUINTA-FEIRA)
Entrega das credenciais
Apresentação Grupo de Dança da Unifor
Solenidade de abertura
Palestra: Administração e Meio Ambiente
Prof. Cleber José Dutra (mestrado em Administração)

• 5 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA)
8h30 Palestra: Tecnologia e Meio Ambiente
9h30 Palestra: Saúde e Meio Ambiente
10h30 Filme e comentários: A Carne é Fraca
14h
Mesa-Redonda: Saúde Sonora
16h30 Palestra: Humanas e Meio Ambiente
Prof.ª Sylvia Cavalcante (mestrado em Psicologia)
19h30 Palestra: Direito e Meio Ambiente
Prof.ª Sheila Pitombeira (mestrado em Direito)
20h30 Apresentação Grupo de Dança da Unifor
• 6 DE JUNHO (SÁBADO)
7h30 Visita técnica à fábrica Ypióca e à reserva
ecológica particular Lagoa da Encantada

GESTÃO

Encontro nacional
Em 2009, a Unifor promove também o
Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial
em Meio Ambiente, que este ano assume o
caráter de congresso internacional.
Trata-se do congresso empresarial e
acadêmico mais antigo da América Latina
nesta temática. Iniciado antes da Conferência
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da ONU no Rio, em 1992, esta é a primeira
vez que é realizado fora das regiões Sul e
Sudeste do país. Este ano o evento acontecerá de 3 a 6 de novembro. No ano passado foi realizado em Porto Alegre, onde
reuniu participantes de 17 estados e de
vários países.

TEATRO

A Bela e a Fera
O musical infanto-juvenil A Bela e a Fera Ópera Rock é o terceiro
do Grupo Mirante de Teatro Unifor em parceria com a Camerata
A relação entre as diferenças é tratada
de forma original no musical A Bela e Fera
Ópera Rock, mais uma parceria de sucesso
entre o Grupo Mirante de Teatro e a Camerata da Unifor. Trata-se de uma adaptação da
história já conhecida, mas com um bom
equilíbrio entre ópera e rock. A peça permanece em temporada no Teatro Celina
Queiroz, em junho.
O que o espectador encontrará, nesta versão, é uma bela mistura com um toque original no texto e uma trilha sonora composta
especialmente para o espetáculo por Rodrigo
Cardozo e Fernando Leão. Os atores cantam,
dançam e interpretam tudo ao vivo, acompa-

nhados pela Camerata, que faz também toda
a trilha incidental do espetáculo. “Trazemos,
assim, uma formação da banda fruto desta
mistura: guitarra, baixo, bateria e piano. Outra característica dos musicais infantis, e agora
infanto-juvenil, do Grupo Mirante de Teatro
e da Camerata Unifor, é que tudo é executado ao vivo, valorizando cada cena, criando
uma aura, um clima, dando mais brilho e cor
à encenação”, ressalta a diretora do Grupo
Mirante de Teatro da Unifor, Hertenha Glauce.
SERVIÇO:
• Dias 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

EXPOSIÇÕES

Pinturas de Iberê Camargo
e fotografias francesas
No Espaço Cultural Unifor, duas exposições encantam o público cearense. Ambas podem ser
apreciadas gratuitamente e ficam em cartaz, respectivamente, até 2 de agosto e 14 de junho

Iberê Camargo - uma
experiência da pintura
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.

EXPEDIENTE

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

100 x França

XV Unifor Plástica

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 grandes 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.

Estão abertas as inscrições para a
XV Unifor Plástica, que este ano será
realizada de 15 de setembro a 13 de
dezembro. O salão acolherá trabalhos representativos das artes plásticas e visuais, com temáticas livres,
nas categorias pintura, desenho, escultura, gravura e fotografia.
Os participantes terão até 17
de julho para se inscrever pelo site
www.unifor.br, onde já é possível
consultar o edital, ou na Vice-Reitoria de Extensão. Mais informações
pelo telefone 3477 3239.

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
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