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Uma
nova etapa
começa
agora
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Na noite do dia 3 de julho, cerca de 1.350 novos
profissionais colam grau e iniciam uma nova etapa em suas
vidas. Esses profissionais estão prontos para ingressar no
mercado de trabalho, preparados para dar o melhor de si.
A Unifor parabeniza e deseja um futuro incomparável de sucesso
a todos os concludentes. Neste momento da Colação de Grau
2009.1, o Jornal do Campus fala sobre a forte tendência do
mercado de valorização das habilidades comportamentais, sobre
pós-graduação e dá outras dicas sobre mercado de trabalho.

COLAÇÃO DE GRAU

EXTENSÃO

FÉRIAS

Na noite de 3 de julho, mais
de 1.300 novos profissionais
se formam na Colação de Grau
do primeiro semestre de 2009

Cursos em diversas áreas
para quem pretende aproveitar
o período de férias para
aperfeiçoar os conhecimentos

No recesso de julho, o campus
da Unifor traz uma diversificada
programação com opções de
lazer para toda a família
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O FUTURO
ESTÁ APENAS
COMEÇANDO
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Parabéns, você deu o primeiro passo para uma carreira de
sucesso. Afinal, o reconhecimento do seu diploma e a
qualidade da sua formação certamente vão abrir muitas portas
para você. Só que agora é hora de ir mais longe – ou você
achava que ia parar por aí? Hoje a dinâmica do mercado exige
um conhecimento cada vez mais amplo e aprofundado, o que
gera a necessidade de aperfeiçoamento contínuo. É aí que você
vê que a sua história com a Unifor ainda tem muito mais a
render, seja nos cursos de extensão, pós-graduação ou mesmo
outra graduação (neste caso, você já pode entrar como
graduado). Qualificação permanente é fundamental tanto para
quem quer se destacar na profissão quanto para quem quer
seguir carreira acadêmica como pesquisador e, quem sabe,
professor. E você ainda aumenta sua rede profissional de
relacionamentos, tornando-se mais visível para o mercado e,
portanto, mais acessível a grandes oportunidades. E para tudo
isso, lembre-se sempre, você pode continuar contando
com a Universidade de Fortaleza. Boa sorte!
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MERCADO DE TRABALHO

Cursos de Extensão nas Férias

As emoções podem
ser usados em favor
de sua carreira

Para quem quer aproveitar as férias para se
capacitar estão sendo ofertados cursos de extensão
em diversas áreas. Confira a listagem dos cursos
com inscrições abertas. Mais informações pelos
fones 3477 3114 / 3255 e no site www.unifor.br.
•

•

COMO SE PREPARAR PARA
CONCURSO PÚBLICOS

INTRODUÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS

•

Estudos apontam relação entre sucesso profissional e habilidades
como autocontrole, automotivação, maturidade emocional e intuição

•

PSICOPEDAGOGIA HOSPITALAR

• DESENHO
•

Já pensou que na hora
de conseguir aquela tão esperada vaga no mercado de
trabalho, o diferencial pode
ser o modo como você lida
com as emoções? Estudos
comprovam que a diferença entre as pessoas que obtêm grande sucesso em
suas profissões e aquelas
com performance mediana estaria direcionada a
competências comportamentais. Há algum tempo
as empresas entram em
sintonia com essa tendência na qual se destaca o
profissional que sabe usar
as emoções a seu favor,
tanto no momento da contratação, quanto
no desempenho das funções.
De acordo com a psicóloga e professora
da Unifor Marcília Semeão, profissionais que
sabem lidar com o novo e com situações de
estresse têm mais chances de se manterem
por mais tempo numa mesma empresa e de
conseguirem promoções. “É fato que hoje
juntamente com as habilidades técnicas,
adquiridas com mais facilidade, valoriza-se
as atitudes do indivíduo ligadas à questão
emocional, habilidades que você desenvolve ao longo da vida, a partir de um grande
esforço cognitivo e das interações sociais.”
A professora elenca algumas dessas habilidades: “maturidade emocional, flexibilidade, saber lidar com mudanças, com as pressões do dia-a-dia e com os imprevistos e
especialmente administrar o estresse, características que as empresas buscam desde a
contratação”. Além do mais, trabalhar melhor essas habilidades, alerta a psicóloga,
propicia melhores relacionamentos inter e
intrapessoal. “Ao considerar que todas as profissões exigem trabalho em equipe e interação, os profissionais emocionalmente inteli-

REDAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA

DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS
•

•

E PINTURA EM TELA

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO

ASPECTOS PRÁTICOS DO PROCESSO PENAL

•

ASPECTOS PRÁTICOS DO PROCESSO CIVIL
• ENTREVISTA DE SELEÇÃO
COM FOCO EM COMPETÊNCIAS
• GESTÃO

E GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

• NOÇÕES
•

DE DIREITO ELETRÔNICO

METODOLOGIA DE ANÁLISE E SOLUÇÃO
DE PROBLEMAS (MASP) COM USO
DA FERRAMENTA DA QUALIDADE
• ROTINAS
•

ADMINISTRATIVAS

DIREITO SUCESSÓRIO
• HIPNOSE

•

PERÍCIA FORENSE COMPUTACIONAL

Marcília Semeão, psicóloga e
professora do curso de Psicologia

•

SAÚDE DO TRABALHADOR

• TÓPICOS AVANÇADOS EM
REDES E CERTIFICAÇÃO CISCO

gentes podem levar vantagem", explica a
psicóloga que define inteligência emocional
como as habilidades sociais necessários para
lidarmos com os eventos da vida.
Competências como empatia, autocontrole, automotivação, determinação e intuição também entram na lista de pré-requisitos para a seleção em muitas empresas.
Marcília Semeão dá dicas de comportamentos que podem ser buscados por quem deseja alcançar melhores resultados na vida
profissional. São elas: assumir responsabilidades pelos seus objetivos, pela sua situação na empresa e não transferir tal responsabilidade para outros; agir com ética e honestidade; buscar sempre uma comunicação clara, assertiva e sem ironias; distinguir
competitividade, quando a pessoa se destaca por sua competência técnica, da competição, quando ignora o potencial do outro; e
por fim valorizar o trabalho em grupo, que
reúne todas as habilidades já mencionadas.
“Além dessas dicas, uma última dá conta da
importância de buscar um aprendizado contínuo, reconhecendo a condição de eterno
aprendiz”, destaca a psicóloga.
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CLÍNICA
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• MELHORIAS DA QUALIDADE COM A
UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS
•

ANÁLISE DE CENÁRIOS ECONÔMICOS PARA
TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA
• PRINCÍPIOS

BÁSICOS DA PRÁTICA
ONCOLÓGICA EM ENFERMAGEM

•

EXECUÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS
• POLÍTICA ECONÔMICA BRASILEIRA
DE JK A LULA, SOB UMA PERSPECTIVA
HISTÓRICA CONTEMPORÂNEA
• NOÇÕES
• GESTÃO

DE DIREITO TURÍSTICO

ESTRATÉGICA DE VENDAS

EXCEL VBA - DA INTRODUÇÃO DE MACROS
SIMPLES NO EXCEL À COMUNICAÇÃO COM
BANCO DE DADOS ACCES, VIA COMENDOS E
INSTRUÇÕES AQL E VISUAL BASIC FOR
APPLICATIONS (VBA) DO EXCEL

•

• TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO: COMPETÊNCIAS
NECESSÁRIAS AOS FACILITADORES
•

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

• OFICINA

DE DEPARTAMENTO PESSOAL

• ÍNDIA,

TAILÂNDIA E INDONÉSIA,
ELOS DE UMA COZINHA MILENAR
•

MECÂNICA PARA MULHERES

FÉRIAS

Novo repertório para as férias
Que tal conhecer o campus da Unifor e participar de atividades diversas como teatro, exposições culturais,
esportes, música no Festival Eleazar de Carvalho, brincadeiras e muito mais? Confira as atrações

Música no Festival
Eleazar de Carvalho

Pinturas de
Iberê Camargo

Exposição
Joseph Haydn

De 28 de junho a 19 de julho acontecem as apresentações e cursos do
Festival Eleazar de Carvalho, 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.

No Espaço Cultural Unifor, a exposição Iberê Camargo – uma experiência
da pintura pode ser apreciada gratuitamente até 2 de agosto. Em seus 20 anos,
o Espaço Cultural Unifor promove um
encontro com a forma autêntica e a maneira visceral como o mestre do expressionismo brasileiro, Iberê Camargo,
experienciou a pintura. São 67 obras,
entre pinturas, desenhos, guaches e gravuras. Visitação de terça a sexta-feira,
das 10h às 20h, e sábados e domingos,
das 10h às 18h. Agendamento e informações: (85) 3477 3319.

A Unifor, em parceria com o consulado e a Embaixada da Áustria, recebe a
exposição que marca o bicentenário do
aniversário da morte do compositor austríaco Franz Joseph Haydn. Em cartaz
de 8 de julho a 2 de agosto, a exposição exibe 42 exponatos/quadros do célebre compositor que retratam a vida,
as partituras, os documentos pessoais e
os instrumentos musicais da época e
revitalizam a personalidade do artista e
a cultura musical da Viena de 200 anos
atrás. Visitação de terça a sexta-feira, das
10h às 20h, e sábados e domingos, das
10h às 18h. Agendamento e informações: (85) 3477 3319.

Atividades esportivas
e Academia Unifor

Unifor Plástica

Nas férias, os alunos e a comunidade podem desfrutar de atividades desenvolvidas no Parque Desportivo Unifor.
Para isso, basta procurar a Divisão de
Assuntos Desportivos, localizada no Ginásio Poliesportivo, e acompanhar a
programação. Informações: (85) 3477
3143. Outra opção para a prática de
esportes é a Academia Unifor. Instalada
no Nami, conta com estrutura para a
prática de musculação, hidroginástica,
dança e aulas de ginástica específicas.

EXPEDIENTE

Continuam abertas as inscrições para
a XV Unifor Plástica, que 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. As inscrições vão até 17 de julho
no site, onde já é possível consultar o
edital, ou na Vice-Reitoria de Extensão.
Informações: (85) 3477 3239.

A Bela e Fera Ópera Rock
A relação entre as diferenças é tratada de forma original no musical, 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 terá
nova temporada no Teatro Celina Queiroz, nos finais de semana de julho, a
partir do dia 4, às 15h e às 17h. Informações: (85) 3477 3033/3311.
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