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Cursos do CCT entre
os melhores do Brasil
Os cursos do Centro de Ciências Tecnológicas foram muito bem avaliados pelo exame Enade,
do Ministério da Educação. Destaque para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia
de Controle e Automação, Engenharia de Produção e Engenharia de Telecomunicações, que
obtiveram excelentes qualificações em relação aos demais cursos do país. Nesta edição, conheça os
resultados da avaliação, que representam o esforço conjunto de professores, gestores e dos próprios alunos.
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CAPACITAÇÃO

MUNDO UNIFOR

ARTE

Confira os cursos de
extensão ofertados pela
Universidade em diversas
áreas do conhecimento

Saiba mais sobre o evento
que movimentará todo
o campus no período
de 19 a 24 de outubro

Programação para o Dia
das Crianças e exposições
em cartaz na Biblioteca e
no Espaço Cultural Unifor
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Cursos de extensão

Curso realiza palestra
A coordenação do curso promove o debate Políticas Fiscais e
Planejamento Tributário, discutindo os instrumentos da reforma fiscal
O Centro de Ciências Administrativas da
Unifor, juntamente com a coordenação do
curso de Ciências Contábeis e a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza
(AJE), promove o debate Políticas Fiscais
e Planejamento Tributário, como parte da
programação do evento nacional Feirão
do Imposto. No debate, serão abordados:
Temas e Propostas de Política Fiscal Brasileira, Planejamento Tributário x Sonegação Fiscal, Normas de Arrecadação x Liberdade de Exercício Profissional, Processo Legislativo Tributário x Corrupção e Projeto de Lei de Reforma Tributária Nacional.
“A discussão sobre instrumentos de reforma fiscal é vital para garantir a permanência de qualquer atividade empresarial.

Por outro lado, o contribuinte precisa exercer sua cidadania conhecendo de forma
transparente a política fiscal brasileira e a
alta carga tributária que assola nosso país”,
destaca a coordenadora do curso, professora Diana Matos, ressaltando a relevância
do debate. O evento tem como públicoalvo estudantes e interessados em geral.
SERVIÇO:
• Dia 7/10, às 19h, no Auditório da Biblioteca
Debatedores: Carlos Eduardo Santos Marino
(mestre e doutorando em Economia pela
CAEN/UFC, professor universitário e auditor
fiscal da Sefaz/CE) e Robinson Passos de
Castro e Silva (contador e atual presidente
do Centro Industrial do Ceará - CIC)
Mais informações: 3477 3193
(Coordenação do curso de Ciências
Contábeis) e contabeis@unifor.br

TO
RECONHECIMENTO

Comunicação
premiada na
Expocom
A Unifor foi destaque na XVI Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação. Trabalhos de alunos dos
cursos de Jornalismo e Publicidade e
Propaganda foram premiados na Expocom 2009, evento que integra a programação do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), realizado em setembro em Curitiba.
Os trabalhos premiados foram: A
Agência Experimental de Publicidade da
Unifor (NIC), representado pelos alunos Herbeline Holanda e Ricardo Tabosa
de Sousa, sob orientação da professora
Alessandra Marinho Bouty; e o Jornal
Mural, representado pela aluna Monique Linhares Gomes, sob orientação
do prof. Jocélio Leal. A Expocom é uma
mostra competitiva que seleciona os
melhores trabalhos dos estudantes de
graduação em todas as escolas de comunicação do país.

Em destaque
O curso de Terapia Ocupacional foi indicado com 5 estrelas na avaliação de cursos
superiores realizada pelo Guia do Estudante
da Editora Abril e constará na publicação
Melhores Universidades 2009.
A graduação forma profissionais aptos
a exercer suas funções em docência, pesquisa, assessoria, consultoria e supervisão,
destacando-se pelos avanços na inclusão
social, pesquisa científica e na qualificação
docente. “Hoje o curso é um referencial
nacional, pois tem enviado ao mercado de
trabalho egressos com uma boa formação
acadêmica e profissional, o que garante
grandes resultados em diversas áreas”, ressalta a coordenadora, prof.ª Clênia Sabóia.
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Confira os cursos de extensão com
inscrições abertas. Mais informações:
3477 3114/3255 e no site www.unifor.br.
• IMPLANTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

ESTRATÉGICOS NAS EMPRESAS DE
PEQUENO E MÉDIO PORTE
• ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
(APH-SALVE)
• LOGÍSTICA E SUPRIMENTO
• ORATÓRIA
• DEGRADAÇÃO E MEIO AMBIENTE: INTERRELAÇÕES E IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA
• DESENVOLVENDO A INTERNET
• VIVÊNCIAS EM ATIVIDADES
TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS
• DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
ESSENCIAIS: LIDERANÇA E AUTOGESTÃO
• INTRODUÇÃO À INJEÇÃO ELETRÔNICA FIAT/FORD/GM/VW
• MARKETING E VENDAS
• MICROSOFT PROJECT
COM METODOLOGIA DO PMI
• TELEFONIA IP - CISCO + ASTERISK
• TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
POR PLATAFORMAS DE
COMPETÊNCIAS COM USO DO BSC
• DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
ESSENCIAIS: TRABALHO EM EQUIPE
• A PRÁTICA DA LIDERANÇA COACHING
• MAPAS MENTAIS –
POTENCIALIZANDO IDEIAS
• DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS
• IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE
PROJETO PMO (PROJECT MANAGEMENT
OFFICE DO INGLÊS)
• AVALIAÇÃO E ATENÇÃO
FONOAUDIOLÓGICA EM
VOZ PROFISSIONAL
• CONVERSAÇÃO EM ESPANHOL
• A ARTE NO PROCESSO DE
COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL
• ATUALIZAÇÃO EM LÍNGUA
PORTUGUESA PARA A ÁREA
JURÍDICA (INCLUINDO REFORMA)
• PESQUISA CLÍNICA: UMA NOVA ÁREA DE
ATUAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
• EXCEL AVANÇADO
• METODOLOGIA DE ANÁLISE E SOLUÇÃO
DE PROBLEMAS (MASP) COM USO DE
FERRAMENTAS DA QUALIDADE
• MATERIAIS DE ACABAMENTO
• MELHORIAS DE QUALIDADE COM A
UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS
• PSICOPEDAGOGIA HOSPITALAR:
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO
• FUNDAMENTOS DE DIREITO
E PROCESSO DISCIPLINAR
• INTRODUÇÃO AO E-COMMERCE
• EXCEL BÁSICO / INTERMEDIÁRIO
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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 DE EMPRESAS

MUNDO UNIFOR

Últimos dias
de inscrições
Interessados devem fazer inscrição pelo site www.unifor.br
Neste mês, acontece no campus da Universidade de Fortaleza o Mundo Unifor
2009. Os interessados em participar de um
dos maiores eventos científicos do calendário da Universidade devem agilizar o processo de inscrição, que logo se encerra, já que
as vagas são limitadas e o evento começa
no dia 19, com programação se estendendo
até 24 de outubro. As inscrições devem ser realizadas através do site da
Unifor, onde é possível
também conhecer toda a
programação do evento.
No primeiro dia, três
grandes encontros científicos abrem as atividades do evento: IX Encontro de Iniciação à
Docência, IX Encontro de
Pós-Graduação e Pesquisa e XV Encontro de Iniciação à Pesquisa. No total, quase 2 mil trabalhos de todo o país serão expostos em
painéis, no hall do Bloco D. Para os dias
subsequentes, os cinco Centros de Ciências
e a Vice-Reitoria de Extensão organizaram
mais de 140 atividades artísticas e científicas
com convidados nacionais e estrangeiros. O
evento conta também com três grandes ten-

das, que abrigarão as Feiras do Livro, da Extensão e da Tecnologia, além de uma grande exposição de artes no Espaço Cultural
Unifor.
A prestação de serviços também ganha
destaque no Mundo Unifor 2009. A Estação
Saúde prestará dez tipos diferenciados de
atendimentos voltados à prevenção da saúde. Já o Espaço da Cidadania, entre tantas palestras e serviços que serão
oferecidos no Bloco Z,
ofertará à comunidade o
acesso às ferramentas sociais de exercício da cidadania, tais como a emissão da carteira de identidade e de trabalho, além
de orientações jurídicas.
Para os amantes do direito, foi organizado o
Lounge do Direito, espaço onde os participantes do evento aprenderão um pouco sobre a história das constituições brasileiras, julgamentos históricos,
profissões jurídicas, entre outras atividades.
Há ainda a possibilidade de desfrutar um
momento de descanso e harmonizar corpo
e mente no Espaço Zen, com profissionais
da massoterapia.
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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

MESTRADO

Inscrições para
Informática Aplicada
Interessados em participar da seleção já podem conferir no site
da Unifor edital com calendário da seleção e outras informações
Já é possível conhecer as condições de
inscrição, seleção, número de vagas e calendário para admissão e matrícula no mestrado
em Informática Aplicada da Unifor. O edital
da seleção 2009 já está disponível no site
www.unifor.br. Busca-se selecionar alunos na

Seleção mestrado
em Informática
Aplicada
• PRIMEIRA ETAPA: Carta de recomendação e justificativa de pretensão ao curso
• SEGUNDA ETAPA: Análise de currículo
• TERCEIRA ETAPA: Entrevista individual
• RESULTADO FINAL: O resultado final do

processo de seleção e a convocação para a
matrícula serão divulgados oficialmente no
endereço www.unifor.br/mia e pela
secretaria do curso de mestrado em
Informática Aplicada, no dia 14/12

área de sistemas de informação, para o curso cujas aulas são ministradas de segunda a
sexta-feira, no período da tarde e, eventualmente, aos sábados ou em outro turno. Estão sendo ofertadas 25 vagas.
Os interessados em concorrer a uma dessas vagas devem procurar a coordenação
do curso, no campus da Unifor (sala 30, bloco J), para efetuar inscrição até 13 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$
70,00. O horário de atendimento da coordenação é das 7h30 às 18h, de segunda a
sexta-feira.
Recomendado pela Capes com conceito
4, o mestrado em Informática Aplicada foi
criado em 1999 e desde então incentiva o
desenvolvimento de pesquisas que propõem
soluções para problemas atuais e importantes da sociedade. Em uma proposta de interação com a sociedade, o curso tem como
meta formar profissionais focados nas áreas
de pesquisa, ensino, desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias em informática.

PERFIL

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: 3477 3065
E-mail: cma@unifor.br
Os candidatos que desejam concorrer
à seleção 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: 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: 3477 3062
E-mail: msc@unifor

Fisioterapia Respiratória
e Cardiovascular
O curso de especialização em Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular proporciona ao profissional de fisioterapia aperfeiçoamento quanto à técnica, evolução e
conduta, no desempenho teórico e prático, dentro de uma visão multidisciplinar
em âmbito ambulatorial e hospitalar, na área
de fisioterapia respiratória e cardiovascular.
Além disso, responde à demanda mercadológica e acadêmica quanto à formação e
qualificação desses profissionais.
É um curso eminentemente teórico-prático, com 405 horas, sendo 140h em sala
de aula, 120h no Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, 100h no

Mestrados

laboratório da Unifor e 30h a distância. As
aulas teóricas acontecem com periodicidade mensal, das 18h às 21h40, de segunda a sexta-feira, uma semana a cada mês.
As aulas práticas acontecem às terças e
quintas-feiras, no horário das 7h30 às 12h
e das 13h30 às 18h50.
O curso, coordenado pela professora
Maria Tereza Morano, apresenta um corpo docente formado por professores da
Unifor e do Hospital de Messejana. Mais
informações sobre o curso, que está com
inscrições abertas, podem ser obtidas na
coordenação da secretaria de pós-graduação lato sensu da Unifor: 3477 3174 / 3178.
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AVALIAÇÃO

Ótimos resultados
no Enade
Em recente avaliação, o MEC avaliou positivamente os
estudantes e os cursos das áreas tecnológicas da Unifor
Você já parou para pensar se é possível
determinar a diferença entre os nossos conhecimentos quando entramos na faculdade
e as aptidões desenvolvidas ao longo do curso? Uma avaliação assim permitiria saber se
estamos tendo bom proveito na nossa formação, ou se a instituição fornece condições apropriadas de aprendizagem. É aí que
está a importância da avaliação contínua dos
cursos de graduação. Atualmente, esta avaliação é feita pelo MEC com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que em 2008 avaliou com ótimos resultados os cursos que compõem o Centro de
Ciências Tecnológicas da Unifor.
Foram analisados 24.842 cursos de graduação de 2.367 instituições de ensino superior, entre públicas, privadas e centros tecnológicos de todo o país. Um total de 564 mil
estudantes marcaram presença na avaliação
do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade), realizado no dia 9 de
novembro de 2008. Da Unifor, participaram
680 alunos.
Para entender melhor como a avaliação

“Saio do curso com muito
mais perspectivas que quando
entrei. Meu olhar sobre a
cidade e a realidade à minha
volta com certeza não é mais
o mesmo.”
Lina Eleutério,
Arquitetura e Urbanismo

se dá, o vice-reitor de Graduação, prof.
Henrique Sá, elenca as variáveis envolvidas
nesse processo. “Os cursos foram bem
avaliados na sua infraestrutura, no projeto
pedagógico, com relação ao percentual de
mestres e doutores e a disposição que esses
docentes dedicam à Universidade, e no
desempenho de nossos alunos. O mérito é
coletivo”. Para o diretor do CCT, prof. Ricardo
Colares, os resultados da avaliação são
respostas de um trabalho de longa data. “O
investimento em infraestrutura e na formação
do corpo docente, a implantação da certificação Iso 9001 e especialmente o programa
de reforço em cálculo, física e em programação favoreceram os bons resultados”.

NO RANKING DOS MELHORES
Pela avaliação, o curso de Arquitetura e
Urbanismo é o melhor do Norte e Nordeste
entre instituições de ensino superior privadas
e está entre os oito melhores de todo o país.
O curso ficou com nota 4 (numa gradação
de 1 a 5) para os itens: resultado do Enade
(avaliação dos alunos), do IDD (conhecimento

agregado com o curso) e do CPC (Conceito
Preliminar de Curso, síntese da avaliação dos
cursos). “Buscamos transformar os nossos
alunos em sujeitos da aprendizagem, e estes
bons resultados demonstram o esforço de
professores, gestores e dos próprios alunos
para fazer o melhor”, destaca o coordenador,
prof. Euler Muniz. Já o curso de Engenharia
de Telecomunicações está entre os oito do
Norte e Nordeste com nota 4 no Enade. “A
avaliação nos coloca ao lado dos melhores e
mais tradicionais cursos do Brasil na área”,
afirma o coordenador, prof. Wellington Brito.
Na comparação com os demais cursos do
país de instituições privadas, o curso está na
4ª posição entre 44 cursos.
Engenharia de Controle e Automação se
destacou pelo conhecimento agregado. Em
termos de IDD, obteve nota 4, ocupando a
4ª posição entre as instituições privadas do
país. Vale ressaltar que em 2005, na avaliação
anterior, ocupava a 18ª posição. “Somos
criativos, temos como diferencial a habilidade
em resolver problemas de ordem prática, de
vencer desafios. E isso é estimulado cotidianamente no curso”, destaca o coordenador,
prof. Daniel Thomazini.“Um dos cursos que
mais crescem no CCT, a Engenharia de
Produção, se destaca também pela crescente
concorrência no vestibular e aumento da
quantidade de alunos, infraestrutura e um
currículo em sintonia com uma demanda
crescente no mercado de trabalho”, ressalta
o coordenador, prof. Adones Oliveira. Pela
avaliação, Engenharia de Produção foi o
segundo mais bem avaliado no Nordeste.

“Estar aqui é estimulante. Fizemos um projeto para controlar
com um sensor as vagas do
estacionamento, por exemplo.
Temos estrutura para isso.”

“O que vejo aqui, na teoria e
na prática, com simuladores,
eu consigo aproveitar na
fábrica, e isso gera um
conhecimento integral.”

“Destaco a correspondência
entre os conhecimentos
teóricos e a prática nos
laboratórios. Nos estágios
também noto essa sintonia.”

Danilo Capistrano,
Engenharia de Controle
e Automação

Lindemberg Portela,
Engenharia de Produção

Dráulio Brasil,
Engenharia de
Telecomunicações
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TEATRO

Opções para todos os públicos
Tom & Vinicius, o musical

Os três porquinhos

Com Marcelo Serrado, Thelmo
Fernandes e Luciana Bollina, o musical
conta a amizade entre Tom Jobim e
Vinicius de Moraes nos anos 50 e 60.
No repertório, canções como “Desafinado”, “Samba de uma nota só” e “Garota de Ipanema”. Com texto de Daniela
Pereira de Carvalho e Eucanaã Ferraz, a
peça tem direção geral de Daniel Herz e
direção musical de Josimar Carneiro.

O Teatro Celina Queiroz encena no Dia da Criança esse clássico
infantil. A história de Cícero, Prático e Heitor – os três irmãos
que, cansados de viver ao relento, decidem construir casas para
se proteger do Lobo Mau – é contada pelo grupo Abre Alas.
Cícero constrói sua casinha de palha, Heitor faz um cantinho de
madeira e Prático, preocupado com sua segurança, constrói
uma casinha de tijolos. A partir daí, se desenrola uma historinha
na qual os porquinhos se metem em confusões. Lobinho, o
filho do Lobo Mau, é um lobo bonzinho, e o próprio Lobo nem
é tão mau assim.

SERVIÇO:
• 2, 3 e 4/10, sexta e sábado, às 21h,
e domingo, às 19h - Ingressos: R$ 40,00
(inteira) e R$20,00 (meia) - Inf.: 3477 3311

SERVIÇO:
• 10, 11, 12, 17 e 18/10, às 17h, no
Teatro Celina Queiroz - Ingressos: R$ 10,00 (inteira)
e R$ 5,00 (meia) - Informações: 3477 3311

EXPOSIÇÕES

Mostras abertas à visitação
Unifor Plástica

Eklektikós

A mostra reúne novos e consagrados
talentos da arte contemporânea em pintura, gravura, escultura, fotografia e desenho.
Na abertura, no dia 15 de setembro, foram
anunciados os vencedores da mostra:
Maíra Ortins (Desenho); Tércia Montenegro
(Fotografia); Sara Vasconcelos (Sara Nina)
(Gravura); Rian Fontenele (Pintura). Não
houve vencedor na categoria Escultura.

Confira a exposição do artista plástico Nearco Araújo. Arquiteto e professor,
o artista nos propõe na exposição uma
viagem, no sentido onírico, em que se
unem os dois mundos que lhe dizem
tão de perto: o cearense, sertanejo e
jangadeiro; e o amazônico, chuvoso e
misterioso, com toda a riqueza cultural.

Teatro de
Sombras da China

SERVIÇO:
• Até 13 /12 no Espaço Cultural Unifor
Aberta ao público de terça a sexta-feira,
das 10h às 20h, e sábados e domingos,
das 10h às 18h – Entrada gratuita

O público pode acompanhar também a evolução do Teatro de Sombras,
cuja crença popular chinesa afirma ter
surgido com o imperador Wu Ti, da Dinastia Han, e cuja forma teatral é creditada como a mais antiga origem do cinema de filmes de movimento e fala.

SERVIÇO:
• Até 23/10, no hall da Biblioteca
Aberta ao público de terça a sexta-feira,
das 8h às 22h, e sábados, das 8h às 16h
Entrada gratuita

EXPEDIENTE

SERVIÇO:
• Até 11/10, no Espaço Cultural Unifor
Anexo - Aberta ao público de terça a sextafeira, das 10h às 20h, e sábados e domingos, das 10h às 18h - Entrada gratuita

Jornal do Campus - Informativo da Universidade de Fortaleza da Fundação Edson Queiroz Chanceler Airton Queiroz Reitora Fátima Veras
Vice-Reitor de Ensino de Graduação Henrique Sá Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Roberto Ciarlini Vice-Reitor de Extensão Randal Pompeu
Diretora de Comunicação e Marketing Valerya Abreu Redação / Edição Brígia Amaro (01623JPCE) Revisão Thiago Braga Concepção Gráfica
e Design Editorial GMS Studio/Glaymerson Moises Fotos Léo Andrade Impressão Gráfica Unifor Correspondência Diretoria de Comunicação
e Marketing - Av. Washington Soares, 1321 - Fone: (85) 3477 3111 - Edson Queiroz - Fortaleza-CE - CEP: 60.811-905 - imprensa@unifor.br
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