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TEATRO DE SOMBRAS E UNIFOR PLÁSTICA

Novas atrações no campus
A Unifor se rende ao tradicional encanto da arte chinesa. É o Teatro de Sombras da China, exposição em cartaz
no Espaço Cultural Unifor Anexo que apresenta história, escolas, produção dos fantoches e outros elementos
deste que é considerado um dos patrimônios imateriais da China. O campus também ferve com a abertura da
XV Unifor Plástica, no Espaço Cultural Unifor, mostra já tradicional na cidade que abre espaço para novos
e consagrados artistas apresentarem seus trabalhos em cinco categorias diferentes.
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CONCILIAÇÃO

INTERCÂMBIO

ESPORTES

A Unifor sedia em Fortaleza
a Semana Nacional da
Conciliação, uma promoção do
Conselho Nacional de Justiça

Últimos dias para inscrição
no Intercâmbio Acadêmico da
Universidade de Fortaleza. Veja
o que fazer para se inscrever

Em setembro, o Parque
Desportivo Unifor recebe
eventos como a Liga Nacional
de Futsal Feminino. Confira
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MEDICINA

Prevenção do câncer
relacionado ao tabaco
Um dos mais importantes especialistas na área, Dr. Luiz Paulo Kowalski,
falou sobre o tema em palestra realizada no Teatro Celina Queiroz
Na quarta-feira, 2 de setembro, o campus
da Universidade de Fortaleza recebeu um
dos principais oncologistas da atualidade,
Dr. Luiz Paulo Kowalski.
O especialista veio ao campus para proferir a palestra intitulada “Epidemiologia e
prevenção do câncer relacionado ao tabaco”. A palestra, direcionada a alunos e professores dos cursos da área da saúde da
Universidade, foi aberta também à comunidade médica e acadêmica em geral.

O Dr. Kowalski é cirurgião de cabeça e
pescoço, professor de Oncologia da Universidade de São Paulo e diretor do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do
Hospital A. C. Camargo (SP). O especialista é
uma referência mundial no assunto, sendo
autor de diversos livros e artigos científicos
de grande relevância. Sua trajetória também
é marcada pela atuação em equipe interdisciplinar, o que o médico destacou como
essencial para a reabilitação dos pacientes.

DOE DE CORAÇÃO

DIREITO

Nova edição
da campanha

Semana da
Conciliação
acontece na Unifor

Desde 2003, a Fundação
Edson Queiroz promove o movimento Doe de Coração, uma
referência no país na conscientização e sensibilização a favor
da doação de órgãos. A iniciativa, reconhecida pela Associação Brasileira de Transplantes
de Órgãos (ABTO) em 2008 com o
Prêmio Amigo do Transplante, contribui para impulsionar as doações
de órgãos e tecidos no Ceará.
A campanha, nos meses de setembro, faz uso de múltiplos meios de comunicação para atingir diversos públicos. Mobiliza, assim,
vários segmentos da sociedade,
com destaque para a rede de saúde pública e privada, grandes agentes do processo e fortes emissores
do movimento. Cartazes, anúncios
de jornal, VT em emissoras de TVs
aberta e fechada, contando com o
apoio do Sistema Verdes Mares de
Comunicação, levam a mensagem
a milhares de pessoas.

Em sua sétima edição, a meta
em 2009 é repetir o empenho e
mobilização de anos anteriores,
quando se registrou considerável
aumento no número de doação de
órgãos no estado. Em 2002, o total de doações de órgãos, de acordo com a Central de Transplantes
do Estado, foi de 297. Já em 2003,
primeiro ano da campanha Doe de
Coração, o total de doações foi de
420, 123 a mais do que o ano anterior. Para o presidente da Fundação Edson Queiroz, Airton Queiroz,
“a conscientização sobre a importância da doação voluntária de órgãos esclarece e sensibiliza todos
os segmentos da sociedade”.
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De 14 a 18 de setembro, a Unifor sedia em Fortaleza,
pelo quarto ano consecutivo, a Semana Nacional da Conciliação, uma promoção do Conselho Nacional de Justiça.
A Unifor apoia a iniciativa, que acontece simultaneamente
em todo o país, sendo a única universidade em Fortaleza
parceira do Conselho na iniciativa. O objetivo é tentar
resolver os conflitos antes de levá-los para a justiça, o
que contribui para desafogar o sistema judiciário. A identificação com os propósitos de promoção da conciliação
já é uma prática no curso de Direito da Unifor, que, por
exemplo, mantém um Serviço de Soluções Extrajudiciais
de Disputas (Sesed), em funcionamento desde 2004.
Em todo o país, busca-se o cumprimento da Meta 2
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é a
identificação, seleção e julgamento, até 31 de dezembro,
de todos os processos que chegaram à Justiça até 31 de
dezembro de 2005, em primeiro e segundo graus ou
tribunais superiores. Na Unifor, alunos e professores do
curso atuam no atendimento e encaminhamento da
comunidade às salas de mediação, instaladas no Escritório
de Prática Jurídica da Unifor (EPJ). O atendimento
acontece diariamente das 9 às 17h. De acordo com a
coordenadora do curso, professora Ana Edite Norões, a
Universidade disponibilizará 120 guichês para o evento
no EPJ, localizado no próprio campus, no bloco Z.
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MESTRADO

Inscrições para
Saúde Coletiva

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.

Edital com a bibliografia recomendada e que define as
condições para a seleção já pode ser acessado no site
Já é possível conhecer
as condições de inscrição,
seleção, número de vagas
e calendário para admissão e matrícula no mestrado em Saúde Coletiva
da Unifor. O edital da seleção 2009 já está disponível no site da Unifor:
www.unifor.br.
Busca-se selecionar
alunos na área de concentração em Promoção
da Saúde, para o curso
cujas aulas são ministradas de quarta a sexta-feira no turno da tarde e,
eventualmente, aos sábados ou em outro turno.
Estão sendo ofertadas 28
vagas, distribuídas pelas
três linhas de pesquisa do
curso: Análise da Situação
de Saúde (12 vagas), Cultura e Humanização em
Saúde (8 vagas) e Políticas e Práticas na Promoção de Saúde (8 vagas).
Os interessados em concorrer a uma dessas vagas devem procurar a coordenação
do curso, no campus da Unifor (Sala 1, Bloco S) para efetuar inscrição, no período de
26 de outubro a 20 de novembro. O valor
da taxa de inscrição é de R$ 70,00. O horário de atendimento da coordenação é das
7h30 às 11h e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.
Recomendado pela Capes com conceito
4, o mestrado em Saúde Coletiva da Unifor
foi criado em 1999 com base na atuação
significativa da Instituição na área da saúde
e na experiência bem-sucedida do curso de
especialização em Educação em Saúde Pública. Um dos objetivos do curso é realizar
pesquisas na comunidade que identifiquem
as deficiências existentes e, a partir desses
resultados, desenvolver soluções para melhorar a saúde da população.

• ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Seleção mestrado
em Saúde Coletiva
• PRIMEIRA ETAPA:
Prova de Inglês ou comprovação de
proficiência em língua inglesa (eliminatória).
• SEGUNDA ETAPA:
Prova de Conhecimentos Específicos
(eliminatória e classificatória).
• TERCEIRA ETAPA:
Prova de Títulos (classificatória).
• QUARTA ETAPA:
Entrevista e análise do anteprojeto
de pesquisa (classificatória).
• RESULTADO FINAL:
O resultado final do processo de seleção
e a convocação para a matrícula serão
divulgados oficialmente no endereço
www.unifor.br/msc e pela Secretaria do
Curso de Mestrado em Saúde Coletiva,
a partir das 17h do dia 10 de dezembro.

15 | setembro | 2009

3

E LIDERANÇA DE GRUPOS
• ANATOMIA FUNCIONAL
E BIOMECÂNICA
• ANIMAÇÃO GRÁFICA
E GAME DESIGN
• ARTE-TERAPIA
• ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
• COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
• COMÉRCIO E GESTÃO DE FINANÇAS
INTERNACIONAIS
• CRÍTICA DE ARTE
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –
ENFOQUE NA LINGUAGEM
• DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
COM ÊNFASE NA ARQUITETURA JAVA
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIOS
• ENGENHARIA CLÍNICA
• FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL
• GESTÃO DE ENERGIA
• GESTÃO DE FINANÇAS E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE GRUPO NAS
ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE NEGÓCIOS NO VAREJO
• LINGUAGEM
• MBA EM CRIAÇÃO DE EMPRESAS
E GESTÃO DE NEGÓCIOS
• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• MBA EM GESTÃO DE
MARKETING IMOBILIÁRIO
• MODA E COMUNICAÇÃO
• PAISAGISMO
• PERIODONTIA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• PROCESSO E REFINO DE PETRÓLEO,
GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS
• PSICOLOGIA E PRATICAS DE SAÚDE
• REDES CONVERGENTES
• TERAPIA OCUPACIONAL
HOSPITALAR
• VOZ

PSICOLOGIA

Laboratórios realizam eventos
Programação inclui palestras, mesa-redonda, defesas de mestrado e lançamento de livros
O Apheto, Laboratório de Psicopatologia
e Psicoterapia Humanista-Fenomenológica,
do mestrado em Psicologia da Unifor, realiza
no dia 2 de outubro o I Colóquio sobre Clínica Humanista-Fenomenológica.
Na programação, palestras, mesa-redonda, defesas de mestrado sobre temas atuais
e a presença de pesquisadores de peso na
área, como Vera Engler Cury (vice-reitora de
Pesquisa – PUC/Campinas), que realiza a
conferência de encerramento do colóquio
com o tema “A pesquisa e a prática da psicologia clínica de inspiração humanista e
fenomenológica”, às 18h30 no auditório da
Biblioteca. A pesquisadora faz ainda a apresentação do livro “Clínica humanistafenomenológica: estudos em psicoterapia e
psicopatologia crítica”, da professora da
Unifor e pesquisadora Virgínia Moreira, que
será lançado na ocasião do colóquio.
Completam o quadro de pesquisadores
convidados para o evento Célio Freire e Ana
Frota, professores da UFC, Emmanuel
Meireles, professor da UFPA, e Adriana Saboia,
da Unifor. Moda, emoções, pesquisa,
psicoterapia humanista-fenomenológica e
clínica humanista-fenomenológica são al-

guns dos temas apresentados no colóquio,
cuja programação inclui também apresentação da Camerata e do Coral da Unifor, no
hall do 1º andar do Centro de Convivência,
às 20h. O evento é direcionado a estudantes, professores e profissionais da área da
Psicologia, sendo aberto também à comunidade em geral. Os interessados devem efetuar suas inscrições nos dias 30 de setembro

e 1º de outubro, no hall dos blocos M e F,
nos três turnos, e no dia 2 de outubro, das
8h às 9h, no auditório da Biblioteca, campus
da Universidade.
Já o Laboratório de Estudos sobre o Ócio,
Trabalho e Tempo Livre (Otium) promove
de 16 a 18 de setembro o Seminário Ócio e
Contemporaneidade. Nesta edição, a temática do evento recai sobre “O ócio na sociedade hipermoderna” e abordará as possibilidades do ócio na atualidade a partir das
disciplinas do curso que tratam de comportamento social.
Participam do evento alunos de iniciação
científica da Unifor, bolsistas dos programas
de mestrado da Universidade de Fortaleza e
da Universidade Federal do Ceará, além de
pesquisadores convidados da USP, Unifesp,
Unisinos, UFC, UECE, UERJ, UFRS, Universidade Federal de Pelotas, Universidad de Barcelona e Universidad de Deusto. O seminário
apresentará pesquisas desenvolvidas no âmbito do Otium, numa interlocução com os
estudos nacionais e internacionais sobre os
estudos do ócio. Mais informações podem
ser obtidas na coordenação do curso pelo
fone 3477 3219.

Linhas de pesquisa

DOUTORADO

• ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO

Renorbio tem nova seleção
O doutorado em Biotecnologia, realizado em parceria com a Rede Nordeste
de Biotecnologia (Renorbio), recebe inscrições para nova seleção.
As inscrições podem ser realizadas de
5 a 15 de outubro, somente pela internet,
através do site www.renorbio.org.br. No
site da www.unifor.br já é possível
conhecer o edital que estabelece as condições para a realização da seleção, que
constará de avaliação do projeto de pesquisa (critério eliminatório) e do currículo
do candidato (critério eliminatório e
classificatório).
Podem participar da seleção pessoas
de nível superior completo (graduação

plena) cujo curso é reconhecido pelo Ministério da Educação. Estão sendo ofertadas 100 vagas para o curso que incentiva a pesquisa na área da Biotecnologia,
sob perspectiva multi e interdisciplinar.
O curso tem como objetivo também
formar pesquisadores, no âmbito do
doutorado, com base técnico-científica
sólida, aptos a atuar em mercados distintos,
como ensino, pesquisa, prestação de
serviços e indústria. Além de produzir,
difundir e aplicar conhecimentos da
Biotecnologia na realidade econômica e
cultural da região Nordeste. Mais informações pelo fone 3477 3067 e pelo email renorbio@unifor.br.
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- Biotecnologia em Saúde
- Biotecnologia em Recursos Naturais
- Biotecnologia em Agropecuária
- Biotecnologia Industrial
• DURAÇÃO DO CURSO
Mínimo de 24 e máximo de 48 meses.
• LINHAS DE PESQUISA
- Biotecnologia em Agropecuária Genética e Transgênese, Sanidade, Conservação e Multiplicação de Germoplasma.
- Biotecnologia em Recursos Naturais:
Bioprospecção, Biodiversidade e
Conservação, Purificação, Caracterização
e Produção de Insumos Biotecnológicos
em Sistemas Heterólogos.
- Biotecnologia em Saúde:
Desenvolvimento de Agentes Profiláticos,
Terapêuticos e Testes Diagnósticos.
- Biotecnologia Industrial.
- Bioprocessos.
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CULTURA

A tradicional arte
do Teatro de Sombras
Exposição apresenta pela primeira vez no Ceará essa arte chinesa que
tem suas origens na época imperial da Dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.)
O público cearense pode acompanhar
toda a evolução do Teatro de Sombras da
China em uma exposição inédita no estado.
Em cartaz no Espaço Cultural Unifor Anexo,
desde o dia 10 de setembro, a Tradicional
Arte do Teatro de Sombras da China
apresenta uma tradição milenar conhecida
em todo o mundo e cuja forma teatral é
creditada como a mais antiga origem do
cinema de filmes de movimento e fala.
O choque da cultura moderna não
extinguiu essa arte, cuja crença popular
chinesa afirma ter surgido com o imperador
Wu Ti, da Dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.).
Conta a lenda que o imperador, desesperado com a morte de sua esposa (a Senhora
Li), sentindo muito sua falta, teria pedido a
um de seus súditos que a trouxesse de volta
do “reino das sombras”. O súdito fez uma
barraca e uma figura de sombra que parecia
muito com a esposa do imperador e disse a
ele que poderia evocar o espírito de sua amada. Então, o imperador Wu entrou na tenda,
sentou-se e esperou que sua mulher aparecesse. Ele viu que a figura de sombra conduzida por sujeitos fora da tenda realmente
parecia com sua esposa. O imperador ficou
extremamente surpreso.
Registra-se então a primeira exibição do
teatro de bonecos de sombra, que é o único

a combinar a rica tradição da arte popular
chinesa com a dos papéis recortados pelos
indígenas do teatro, capturando os elementos
básicos do entretenimento popular da China.
Como forma de teatro, a arte se estrutura
em personagens bidimensionais, formato
sem paralelo em qualquer parte do mundo.
Com o avanço tecnológico, as inovações
revolucionaram a arte do teatro de sombras.
Técnicas de iluminação e novos materiais
foram desenvolvidos. A informática tem sido
aplicada nas apresentações das marionetes
de sombra para animação digital. A injeção
de novas tecnologias para a tradicional arte
do teatro de sombras foi uma promessa para
o futuro, aspectos que a exposição também
revela. “A exposição deve ampliar o conhecimento do público sobre a China e sua
cultura. Uma viagem pelos costumes, pela
música, pela estética de uma cultura milenar
e, portanto, extremamente rica”, diz o vicereitor de Extensão da Unifor, professor Randal
Pompeu.

“Adorei completamente. Achei
diferente de tudo que já vi aqui na
Unifor. A variedade e o detalhe de
cada peça, os materiais de que são
feitas e, é claro, a possibilidade de
conhecer mais sobre outras culturas
aqui mesmo no campus.”
Kathy Moeda,
aluna do curso de Turismo e Hotelaria

SERVIÇO:
• Visitação de 10 de setembro a 11 de
outubro, no Espaço Cultural Unifor Anexo
Aberta ao público de terça a sexta-feira,
das 10h às 20h, e sábados e domingos,
das 10h às 18h – Entrada gratuita
Agendamento de visitas guiadas
para escolas e informações: 3477 3319

“É a minha primeira experiência
como monitor no Espaço Cultural
Unifor e estou aproveitando a
oportunidade para aprimorar meus
conhecimentos sobre a China,
me qualificar melhor e conhecer
mais e mais pessoas.”
João Pedro,
monitor da exposição
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Programação
Parque Desportivo

TEATRO

• LIGA NACIONAL
DE FUTSAL FEMININO
Dias 14 e 18 de setembro, das 10h às
22h, no Ginásio Poliesportivo da Unifor
Realização: Confederação Cearense de
Futsal / Federação Cearense de Futsal
Apoio: Unifor

Os Três Porquinhos
A peça fica em cartaz no Teatro Celina Queiroz em setembro
A temporada infantil do Teatro Celina
Queiroz apresenta, em setembro, Os Três
Porquinhos. A clássica história de Cícero,
Prático e Heitor – os três irmãozinhos que,
cansados de viver ao relento, decidem construir suas casas para se protegerem do Lobo
Mau – é contada pelo grupo Abre Alas, com
sessões aos sábados e domingos, às 17h.
Cícero constrói sua casinha de palha, Heitor, um cantinho de madeira e Prático, preocupado com sua segurança, constrói uma

casinha de tijolos. A partir daí, se desenrola
uma história engraçada em que os
porquinhos se metem em muitas confusões.
Lobinho, o filho do Lobo Mau, é um lobo
bonzinho, e o próprio Lobo nem é tão mau
assim. Vale a pena conferir.
SERVIÇO:
• Dias 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 de
setembro, às 17h, no Teatro Celina Queiroz
Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia)
Informações: 3477 3311 e 3477 3363

• JOGOS DO SESI FASE MUNICIPAL E REGIONAL
Dia 19 de setembro, das 13h às 18h,
no Estádio de Atletismo da Unifor
Realização: Sesi - Apoio: Unifor
• I SEMANA MUNICIPAL

DO PARADESPORTO
Dias 25 e 26 de setembro, das 8h às
17h, no Estádio de Atletismo, Piscina
e Quadra A da Unifor
Realização: Prefeitura Municipal
de Fortaleza - Apoio: Unifor
• CONGRESSO BRASILEIRO

DE EMERGÊNCIA GINCANA DE URGÊNCIA
Dia 20 de setembro, das 8h às 15h,
nas Quadras A, B e C da Unifor
Realização: Sociedade Cearense
de Emergência/Coordenação de
Medicina - Unifor - Apoio: Unifor
• JOGOS DA MEDICINA
Dia 19 e 26 de setembro e 3 de
outubro, das 8h às 17h, nas Quadras
A, B e C da Unifor - Realização: Centro
Acadêmico de Medicina - Apoio: Unifor

XV UNIFOR PLÁSTICA
INTERCÂMBIO

Aberta para visitação

EXPEDIENTE

Acontece no Espaço Cultural Unifor a
XV Unifor Plástica. A mostra, que reúne
novos e consagrados talentos da arte
contemporânea em pintura, gravura,
escultura, fotografia e desenho, será aberta
para visitação nesta quarta-feira, 16 de
setembro. Nesse mesmo dia, também serão
anunciados os vencedores da mostra, em
cada uma das categorias. A XV Unifor
Plástica premiará os vencedores com uma
viagem à Bienal de Veneza e ajuda de custo
no valor de R$ 3.000,00.
A exposição é uma promoção da Fundação Edson Queiroz e da Universidade de

Fortaleza. Ao todo estão sendo expostos
140 trabalhos de artistas de todo o país. A
visitação é gratuita e acontece de terça a
sexta, das 10h às 20h, e sábados e domingos, das 10h às 18h. Escolas e instituições
diversas podem realizar o agendamento de
visitas guiadas pelo fone 3477 3319.
SERVIÇO:
• Abertura: 15 de setembro, às 20h
Visitação: de 16 de setembro a 13 de
dezembro, no Espaço Cultural Unifor, de terça
a sexta-feira, das 10h às 20h; e sábados e
domingos, das 10h às 18h - Entrada gratuita
Agendamento de visitas guiadas para
escolas e informações: 3477 3319

Últimos dias
de inscrições
O Programa de Intercâmbio Acadêmico
da Unifor recebe inscrições somente até o
dia 18 de setembro. A Unifor mantém convênio com 105 universidades da América
do Norte, América Latina e União Europeia.
Os alunos interessados devem entrar em
contato com a Assessoria de Intercâmbio
Acadêmico, pessoalmente ou pelo e-mail
intercambio@unifor.br, e registrar seu
interesse em se candidatar. Mais informações pelo fone 3477 3127.
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