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Tarcila Barbosa, aluna da
EscolaYolanda Queiroz,
treina na Unifor e foi
campeã cearense de
ginástica rítmica em 2008

A força
do esporte
A Universidade de Fortaleza apoia e desenvolve
projetos que promovem a melhoria das condições
sociais por meio do esporte. Escola de Esportes,
Mão Amiga, 2º Tempo na Escola são algumas das
iniciativas que têm se mostrado como importantes
fatores de inclusão social no Ceará. Nesta edição,
conheça um pouco mais sobre essas iniciativas.
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CALOUROS

TECNOLOGIA

FÉRIAS

Acontece nos dias 18 e
19 de junho a matrícula
dos candidatos aprovados
no vestibular 2009.2

Conheça um pouco mais sobre
a atuação do Nati - Núcleo de
Aplicação em Tecnologia da
Informação da Unifor

Festival Eleazar de
Carvalho, teatro, cursos
e exposições: agende-se
para o período do recesso
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VESTIBULAR

Matrícula nos dias 18 e 19
Classificados no vestibular 2009.2 da Unifor deverão comparecer ao campus da Universidade para
efetivar matrícula nos dias 18 e 19. Já a matrícula dos classificáveis acontecerá no dia 23 de junho
A matrícula para o semestre 2009.2 dos
candidatos classificados, dentro do limite
das vagas ofertadas para cada curso, acontecerá nos dias 18 e 19 de junho, no hall
do bloco D, no campus da Universidade,
preferencialmente nos horários a seguir:

Dia 18/6/2009, das 8h às 12 h
Administração (noite), Ciências Contábeis
(noite), Psicologia (manhã), Com. Social –
Jornalismo, Direito (manhã) – candidatos
com nome iniciado com a letra A até J,
Educação Física, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Engenharia Ambiental, Engenharia de Computação e Ciência da Computação (manhã).

Dia 18/6/2009, das 13h às 17 h

Dia 19/6/2009, das 13h às 17h

Comércio Exterior, Ciências Contábeis
(manhã), Psicologia (noite), Audiovisual e
Novas Mídias, Direito (manhã) – candidatos com nome iniciado com a letra K até W,
Farmácia, Ciência da Nutrição, Ciência da
Computação (noite), Engenharia Civil e Eng.
de Controle e Automação.

Ciências Econômicas, Turismo e Hotelaria,
Com. Social – Publicidade e Propaganda,
Belas Artes, Direito (noite) – candidatos com
nome iniciado com a letra K até Y, Medicina, Enfermagem (manhã), Fonoaudiologia,
Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Arquitetura e Urbanismo.

Dia 19/6/2009, das 8h às 12h

A chamada dos candidatos classificáveis,
a fim de que sejam preenchidas as vagas
decorrentes da não efetivação da matrícula
dos candidatos classificados, será feita em
Edital próprio, e sua matrícula será realizada na terça-feira, 23 de junho. Os candidatos podem obter informações sobre os documentos necessários e outras pendências
sobre a matrícula no site www.unifor.br ou
pelo telefone 3477 3400.

Administração (manhã), Psicologia (tarde), Direito (noite) – candidatos com nome
iniciado com a letra A até J, Odontologia,
Enfermagem (tarde), Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia de
Telecomunicações.

ALUNOS EM DESTAQUE
Comunicação

Tecnologia

Arquitetura e Urbanismo

A Unifor foi destaque no 2º Prêmio Gandhi
de Comunicação, com o ex-aluno Francisco das
Chagas Leal Mota Filho, que venceu o concurso
na categoria Estudante de Jornalismo. O objetivo do prêmio é disseminar a cultura de paz,
destacando os trabalhos que mais contribuem
para isso, estimulando a produção de novos
materiais e chamando a atenção da sociedade
para a importância do tema. O prêmio, entregue no dia 18 de junho, é uma promoção da
Agência da Boa Notícia. A Unifor foi destaque
ainda com a também aluna do Jornalismo
Luana Maria Lima Sousa, que conquistou o segundo lugar no I Prêmio Adísia Sá de Jornalismo, promovido pelo Jornal O Estado.

O aluno do curso de Engenharia Mecânica
André Lunardi de Souza foi vencedor do Prêmio
Petrobras de Tecnologia 2008, com o trabalho
MAPA – Módulos para Avaliação de Pavimentos
Asfálticos. Trata-se do conjunto de equipamentos capaz de avaliar um pavimento antes de ser
aplicado. O resultado do prêmio foi divulgado
no dia 31 de março e a premiação aconteceu
no Rio de Janeiro, no dia 27 de maio. É a segunda vez que a Unifor é destaque no Prêmio
Petrobras de Tecnologia. Em 2005, teve destaque com o Sistema de Apoio ao Combate de
Incidentes (SACI), equipamento desenvolvido por
meio de um trabalho de conclusão de curso do
estudante Roberto Macêdo.

Mais dois prêmios nacionais com destaque para a Universidade na área de Arquitetura e Urbanismo: a classificação
regional no Ópera Prima, Concurso Nacional de Trabalhos Finais de Graduação,
do projeto intitulado “Estação Ibiapina”,
de autoria da ex-aluna, hoje arquiteta e
urbanista, Natalia Cavalcante, sob orientação da professora Daniela Alcântara, e
o terceiro lugar nacional do Concurso de
Projeto Paisagístico para a Praça de Natal, de autoria da professora Fernanda
Rocha e com a colaboração dos alunos
Igor Fracalossi e Viviane Furtado.

2

18 | junho | 2009

O presidente da BRQ
Benjamim Quadros e a
reitora Fátima Veras

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

Uma fábrica de
software na Unifor
Com a parceria firmada entre a Universidade de Fortaleza
e a BRQ, a Universidade passa a abrigar uma fábrica de
software que capacitará mão de obra local em tecnologia
A Universidade de Fortaleza e a BRQ, uma
das principais empresas de serviços em tecnologia
da informação do Brasil, estão juntas em um
grande passo na expansão da área de TI no
estado. A BRQ IT Services fecha parceria com a
Unifor e amplia a demanda de profissionais com
a inauguração de sua terceira fábrica de software
no país, com sede na capital cearense, na Unifor.
A parceria, fechada em março por meio do Nati –
Núcleo de Aplicação em Tecnologia da Informação da Unifor, possibilitará aos estudantes dos
cursos de graduação e pós-graduação com foco
na área de TI ter acesso a estágios, projetos e
vagas na empresa, considerada uma das maiores do segmento no Brasil e que tem seu
posicionamento no mercado como fornecedora de aplicações para empresas de todos os setores da economia.
“A parceria visa o desenvolvimento e a manutenção de aplicações para o mercado local e
regional e também a oportunidade de estágios
para os alunos da Unifor, com a participação
nos projetos e com treinamentos em tecnologias
especializadas”, explica a coordenadora do Nati,
professora Adriana Tajra. A nova fábrica funcionará dentro da Universidade, o que proporcio-

na à BRQ a utilização de outras unidades de
fomento de TI, como a fábrica de testes da
Unifor. A empresa oferecerá suporte e acompanhamento em todo o processo de aprendizado, com a participação de especialistas em desenvolvimento de sistemas e consultoria.
Segundo Benjamim Quadros, presidente da
BRQ, a principal carência no mercado local é
de profissionais para desenvolvimento e manutenção de sistemas, principalmente na plataforma Java. Com a parceria, a empresa espera fomentar o setor de TI nordestino, ampliando os quadros profissionais .‘‘Os alunos vão
ter acesso a um setor altamente empregador e
que paga bem’’, ressalta o presidente.
A BRQ é uma empresa com 16 anos de atuação em tecnologia da informação e conta com
cerca de 2 mil profissionais, que desenvolvem e
aperfeiçoam soluções para diferentes áreas. A
empresa é parceira Premier IBM e Gold Microsoft, além de ser distribuidora Adobe para as
linhas de produtos LiveCycle e Flex. É também
parceira da Oracle, Tango e VM Ware. Sua política de qualidade, inclui a adoção de diferentes padrões e certificações, como o ISO 9001 e
CMMI5, em todos os processos de serviços.
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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

PESQUISA

Aplicação em tecnologia
da informação
O Núcleo de Aplicação em Tecnologia da Informação da Unifor
propicia a interação entre conhecimento teórico e aplicação prática
Por meio do relacionamento com empresas fornecedoras de recursos de informática,
assim como com organizações interessadas
nos produtos finais obtidos, o Nati é o elo
entre as unidades de ensino e o mercado de
trabalho, intensificando a relação universidade x empresa. Com a criação do Núcleo,
há 12 anos, a Unifor ganhou um instrumento de apoio para sua missão de formar profissionais de alta qualidade, inclusive em áreas
mais recentes, como a tecnologia da informação. No Nati, os alunos conhecem e utilizam ferramentas e equipamentos de última
geração, habilitando-os a conduzir projetos
de informatização nas organizações.
O Núcleo é constituído por unidades de
trabalho denominadas de células. Cada célula engloba uma determinada área ou tendência da tecnologia da informação, tais
como: web, redes, banco de dados, educação a distância, telecomunicações, aplicativos,
ERP/CRM e gestão. As células são independentes e distintas. Determinados projetos
poderão acionar mais de uma célula simultaneamente. As tecnologias são desenvolvidas através de projetos demandados por clientes ou caracterizados por treinamentos,
suporte técnico e pesquisa em tecnologia
da informação. Em cada célula os estagiá-

rios são treinados em ferramentas de software
e aplicativos de especialidade da empresa
responsável por sua gestão.
O Núcleo de Aplicação em Tecnologia da
Informação atua através das suas diversas
células nas áreas de web, com o uso de ferramentas e desenvolvimento de aplicações
voltadas para a internet; de redes, com suporte para utilização dos recursos de informática com base na comunicação entre equipamentos e administração remota de recursos de informática; de banco de dados, com
o desenvolvimento de projetos e treinamento em sistemas de banco de dados; de educação a distância, com o desenvolvimento
de metodologias e ferramentas destinadas
ao ensino a distância, através de redes de
computadores; de telecomunicações, com
o desenvolvimento de projetos e teste de
produtos utilizando tecnologia de telecomunicação e rede; de aplicativos, com o desenvolvimento de sistemas para automação
de processos e fluxo de informações, uso de
metodologias e padrões de programação,
projeto e análise de sistema; e de ERP/CRM
(Enterprise Resources Planning e Customer
Relationship Management), com a implantação e customização de sistemas de gestão
empresarial e relacionamento com clientes.

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
• 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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ESPORTE

Formando atletas cidadãos
Projetos mantidos pela Unifor mostram como o esporte pode contribuir para o
desenvolvimento social, o aprendizado e a formação de indivíduos socialmente conscientes

Escola de Esportes da Unifor

Projeto 2º Tempo na Escola

O curso de Educação Física e a Vice-Reitoria de
Extensão da Unifor trabalham juntos nessa iniciativa
que promove a prática esportiva orientada, destinada
a crianças e adolescentes da comunidade do Dendê,
nos bairros Edson Queiroz, Tancredo Neves e
adjacências. O projeto favorece a adoção de um estilo de vida mais ativo e saudável, além da possibilidade do surgimento de novos talentos esportivos.
A Escola de Esportes da Unifor recebe alunos de
escolas públicas e privadas de 7 a 18 anos e conta
com a estrutura do Parque Desportivo da Unifor com piscina, ginásio poliesportivo, estádio de atletismo, campo de futebol society e oficial, academia, quadra
de vôlei de areia e quadras de tênis. A ação acontece
desde janeiro de 2008 e beneficia 298 crianças e
adolescentes, que praticam iniciação esportiva, basquete, vôlei, futebol, futsal e atletismo, em diversos
horários e dias.
A Escola funciona seguindo o calendário acadêmico da Universidade. A iniciativa tem suas bases
metodológicas fundamentadas numa proposta de ensino dos esportes onde a criança aprende a jogar
praticando, sendo seus conteúdos desenvolvidos de
acordo com a faixa etária e o nível de desenvolvimento. As aulas são ministradas por alunos do último semestre do curso de Educação Física (disciplina
de Prática de Ensino), supervisionados por professores com experiência comprovada no ensino dos Jogos Desportivos Coletivos. Os professores Carlos
Augusto Costa e Liana Braid respondem pela coordenação geral do projeto.

É um programa do Ministério do Esporte, desenvolvido com o apoio da
Unifor em parceria com a Prefeitura de
Fortaleza, que tem como principais objetivos a democratização da prática da
atividade esportiva e o incentivo ao acesso de crianças e adolescentes a atividades esportivas educacionais sem qualquer distinção ou discriminação. Implantado em agosto de 2008, o projeto beneficia 83 alunos da escola Francisco
Maurício de Mattos Dourado, da rede
municipal de ensino.
O 2º Tempo promove o desenvolvimento integral de crianças, adolescen-

tes e jovens como fator de formação da
cidadania e melhoria da qualidade de
vida em áreas de vulnerabilidade social.
Coordenado por Isabel Jamiles do Nascimento, o programa tem como público-alvo alunos regularmente matriculados em escolas de ensino médio e fundamental expostos a riscos sociais. A natação é a modalidade que atualmente é
desenvolvida no Núcleo Unifor. As aulas
acontecem às terças e quintas. Crianças
e adolescentes de 10 a 12 anos e de 13
a 15 anos, em três horários diferentes
(7h30 às 9h, 9h30 às 11h e 9h30 às
11h), praticam a modalidade.

Projeto Mão Amiga
Nesse caso, a parceria com a Unifor
está direcionada para a prática de ginástica rítmica e natação. Implantado em
fevereiro de 2008, o projeto Mão Amiga
beneficia 96 crianças e adolescentes da
comunidade em geral. O programa busca oferecer a prática de modalidades esportivas diferenciadas como forma de
inclusão social para crianças e adolescentes. Tem como público-alvo alunos
de escolas públicas e privadas do bairro
Edson Queiroz e adjacências na faixa
etária de 6 a 16 anos.
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Numa visão maior, o projeto está implantado em 28 núcleos, sendo 11 em
Fortaleza e 17 no interior do estado.
Hoje, o Mão Amiga atende 1.500 pessoas. A natação acontece toda segunda
e quarta, das 17h30 às 19h, para crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos; e
a ginástica rítmica, às terças e quintas,
das 14h às 17h, para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos, com aulas no
Ginásio Poliesportivo. O programa é coordenado pelos professores Ester Vieira
de Azevedo e Renato de Paula Pinheiro.

FÉRIAS

Os Difamantes,

Não fique parado

comédia com Maria Clara
Gueiros e Emílio Orciollo Netto
Para alguém ser feliz, é preciso ser famoso e
rico? Os atores Emílio Orciollo Netto e Maria
Clara Gueiros pretendem dar todas as pistas para
que você mesmo responda a essa pergunta, e
para isso encenam a comédia Os Difamantes
desde outubro de 2008. O texto, escrito pelos
jornalistas Martha Mendonça e Nelito Fernandes,
revela um universo que eles conhecem melhor
que ninguém: o poder da mídia e as ilusões
que ela fabrica, abordando como tema principal o relacionamento de um casal em meio ao
mundo das celebridades reais, instantâneas e
pretendentes a “famosos”. Direção: Ernesto
Piccolo. Direção de produção: Maria Siman.

O lazer e o descanso das férias são a tônica nos meses de junho
e julho, e o campus da Unifor tem novidades. Agende suas férias

SERVIÇO:
• 19, 20 e 21 de junho, no Teatro Celina Queiroz,
sexta-feira e sábado, às 21h, e domingo, às 19h
Classificação etária: 12 anos - Duração:
80 minutos - Ingressos: R$ 50,00 (inteira)
e R$ 25,00 (meia) - Informações: 3477 3033

Iberê Camargo - uma
experiência da pintura

Cursos em
diversas áreas

No Espaço Cultural Unifor, a exposição Iberê
Camargo – uma experiência da pintura pode
ser apreciada gratuitamente até 2 de agosto.
Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 20h,
e sábados e domingos, das 10h às 18h.
Agendamento e informações: (85) 3477 3319.

Que tal aproveitar as férias para
se capacitar? A Unifor oferece diversos cursos para a comunidade
acadêmica, profissionais e demais
interessados. No site www.unifor.br
é possível acompanhar a listagem
dos cursos ofertados e também se
inscrever. Mais informações pelos
telefones (85) 3477.3114/ 3255 ou
pelo e-mail extensao@unifor.br.

Música no Festival
Eleazar de Carvalho

EXPEDIENTE

Outra alternativa são as apresentações e
cursos do Festival Eleazar de Carvalho, de 28
de junho a 19 de julho, no Teatro Celina Queiroz.
A programação contempla concertos sinfônicos, recitais, cursos de instrumentos musicais
e cursos de dança e coreografia, canto e técnica vocal, regência de coro, regência de banda, música de câmara, história da música e
história da arte. Esta é a quinta edição do Festival Eleazar de Carvalho realizada no campus
da Unifor. Esta edição é comemorativa aos 50
anos de morte de Villa Lobos, 200 anos de
morte de Joseph Haydn e 200 anos de nascimento de Felix Mendelssohn.

Unifor Plástica
Ainda continuam 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,
onde já é possível consultar o edital,
ou na Vice-Reitoria de Extensão.
Mais informações: 3477 3481.

Academia Unifor
Conta com estrutura para a prática de musculação, hidroginástica,
dança e aulas de ginástica específicas. Todos os professores são regulamentados pelo Conselho Regional de Educação Física. Além
de ter o acompanhamento de profissionais qualificados, os praticantes são avaliados física e nutricionalmente antes das atividades.

Atividades
esportivas
Nas férias, os alunos podem contar com toda a estrutura do Parque
Desportivo da Unifor. Para isso, basta procurar a Divisão de Assuntos
Desportivos, localizada no Ginásio
Poliesportivo, e reservar o espaço.
Informações: (85) 3477 3143.
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