JORNAL DO
Informativo quinzenal | # 178 | 3 de novembro de 2009 | www.unifor.br

De portas abertas
para a comunidade
A interação entre Unifor e comunidade foi destaque, de 19 a 24 de
outubro, na realização do Mundo Unifor 2009, evento de maior proporção
do calendário acadêmico da Universidade. Foram realizadas palestras,
feiras, exposições, serviços diversos e uma atividade de orientação
profissional que acolheu alunos do ensino médio de Fortaleza
para vivenciar o ambiente acadêmico antes do vestibular.
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CAPACITAÇÃO

DESTAQUES

INGRESSO

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

Trabalhos e iniciativas
premiadas de alunos
da graduação e da pós
em eventos diversos

A Unifor recebe inscrições
para o Vestibular 2010.1
e para o ingresso de
transferidos e graduados
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Cursos de extensão
Confira os cursos com inscrições abertas:

SAÚDE

Entre as melhores
Unifor foi finalista do Prêmio Melhores Universidades, da Editora
Abril, na categoria Melhores Cursos de Saúde (instituições privadas)
A Unifor foi finalista do Prêmio Melhores Universidades, da Editora Abril, na categoria Melhores Cursos de Saúde entre
instituições particulares de ensino superior
do Brasil. A área de saúde da Unifor, no
segmento privado, está entre as três melhores do país e é a melhor do N/NE. Reconhecimento à excelência da Instituição
na área, que conta com laboratórios de última geração e diversos espaços de prática
e pesquisa, como o Núcleo de Atenção
Médica Integrada, a Clínica Integrada de
Odontologia e o Parque Desportivo.

Neste ano, o prêmio avaliou 9.371 cursos de 1.332 instituições públicas e privadas de todo o país em nove categorias. Na
categoria Saúde, foram avaliados os cursos de Ciências Biomédicas, Educação Física, Enfermagem, Esporte, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Musicoterapia, Naturologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Quiropraxia e Terapia
Ocupacional. O prêmio identifica, dissemina e recompensa as melhores instituições
em destaque na avaliação de cursos superiores do Guia do Estudante e publicada
na edição Melhores Universidades.

• VIVÊNCIAS EM ATIVIDADES
TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS
• MAPAS MENTAIS-POTENCIALIZANDO IDEIAS
• IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO
DE PROJETOS PMO (PROJECT
MANAGEMENT OFFICE DO INGLÊS)
• MELHORIAS DA QUALIDADE COM A
UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS
• PSICOPEDAGOGIA HOSPITALAR:
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO
• METODOLOGIA DE ANÁLISE E SOLUÇÃO
DE PROBLEMAS (MASP) COM USO DE
FERRAMENTAS DA QUALIDADE
• MATERIAIS DE ACABAMENTO
• TELEFONIA IP - CISCO + ASTERISK
• INTERVENÇÃO NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO:
ELABORAÇÃO DE PROJETO SOCIAL
• INTRODUÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS
• INTRODUÇÃO À ANALISE E
DESIGN ORIENTADO A OBJETOS
• PROGRAMAÇÃO JAVA BÁSICO
• PROGRAMAÇÃO JAVA PARA WEB
• FUNDAMENTOS DE DIREITO
E PROCESSO DISCIPLINAR
• A RESPONSABILIDADE CIVIL NOS
RELACIONAMENTOS AFETIVOS
• GERENCIAMENTO DE OBRAS
NA CONSTRUÇÃO CIVIL
• MICROSOFT PROJECT COM
METODOLOGIA DO PMI
• DIREITO SINDICAL
• PRÁTICA FORENSE CIVIL
• ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO
• AUTOCAD 2002 - 2D E 3D
• DIREITO BANCÁRIO
• ISO 9001 E FORMAÇÃO
DE AUDITORES INTERNOS
• ARTE NO PROCESSO
DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL

Inf.: 3477 3114/3255 e www.unifor.br.

ALUNOS EM DESTAQUE
Cinema

Iniciação à Pesquisa

Pós e Pesquisa

Alunos do curso de Audiovisual e Novas
Mídias foram premiados no II Janela Internacional de Cinema do Recife com o filme
Matryoshka. O filme foi eleito pelo Júri da
Associação Brasileira dos Documentaristas e
Curta-Metragistas o melhor curta nacional.
A avaliação do festival destacou a produção
como surpreendente, de grande sensibilidade
e apuro formal. Matryoshka tem direção
de Salomão Santana, Dayse Barreto e Hyves
Ramalho, roteiro de Salomão Santana,
baseado em argumento de Dayse Barreto,
fotografia e produção de Maurício Macêdo
e ainda Márcio Araújo e Viviany Araújo
(assistentes de direção e de montagem) e
Rodrigo Fernandes e Bianca Benedicto (som).

Parabéns ao primeiro colocado de cada
Centro no XV Encontro de Iniciação à Pesquisa 2009, realizado no dia 19 de outubro,
durante o Mundo Unifor. São eles: na área
das Ciências Humanas, Synara Layana Barbosa
e prof. Lúcio Flávio Gomes; nas Ciências
Jurídicas, Tainah Sales e Geovana Maria
Freire; nas Ciências da Vida, Nathalia de
Sousa, Maria Imaculada de Barros e Michelli
Caroline Barboza; nas Ciências Exatas e
Tecnológicas, Priscila Gonçalves e Frederico
José Bezerra; e, nas Ciências Sociais Aplicadas,
Adriano Magalhães e Fernando Vasconcelos.
No site www.unifor.br/encontros é possível
conferir a lista dos primeiros colocados e
os títulos dos trabalhos apresentados.

Destaque também para os primeiros colocados no IX Encontro
de Pós-Graduação e Pesquisa
2009, também realizado durante
o Mundo Unifor. São eles: na
área das Ciências Humanas, Arminda Rodrigues e o prof. Henrique Carneiro; nas Ciências Jurídicas, Francisco Jório Martins; nas
Ciências da Vida, Helder Oliveira,
Maynna de Carvalho e Leila
Rodrigues; nas Ciências Exatas
e Tecnológicas, Jéfferson Cavalcante, Janaina Vieira e Hosiberto
Santana; e, nas Ciências Sociais
Aplicadas, Mário Ogasavara.
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MUNDO UNIFOR

Evento amplia
consciência ambiental

Mais de 12 mil inscritos,
cerca de 2 mil trabalhos
apresentados e uma
programação com
140 atividades artísticas e
científicas contabilizam os
números de um evento que
deixa frutos, como a criação
do Núcleo de Gestão e
Estudos Ambientais
Com uma temática voltada para a sustentabilidade, o Mundo Unifor 2009 movimentou o campus da Universidade, de 19 a 24
de outubro. O evento, realizado a cada dois
anos, deixa os frutos de uma consciência
para o cuidado com o meio ambiente, os
debates em palestras, a prestação de serviços, os encontros de pesquisa e especialmente com a criação oficial do Núcleo de
Gestão e Estudos Ambientais da Unifor (Nugea). O Núcleo, lançado no dia 22, objetiva
acompanhar a política de meio ambiente das
ações de gestão ambiental entre Unifor, poder público e instituições privadas. No lançamento, destaque para a presença de Tereza Farias, presidente do Conselho Estadual
de Meio Ambiente, e Sabetai Calderoni, presidente do Instituto Brasil Ambiente, que proferiu palestra sobre resíduos sólidos.
Evolução e sustentabilidade foi tema inclusive da palestra de abertura, no dia 19,

do deputado federal Ciro Gomes. Cabe registro também a palestra “Pesquisa e
monitoramento espacial: tecnologias atuais
e futuras”, no dia 21, com o coordenador de
projetos de aeronaves autônomas da Nasa,
Alberto Elfes, e a palestra “O engenheiro do
futuro: formação e mercado de trabalho”,
no dia 23, com o doutor em Ciência e
Tecnologia pela Universidade de Londres,
Marcos Formiga, da Confederação Nacional
da Indústria (CNI).
A prestação de serviço foi outro ponto
forte do evento, que contabilizou cerca de
10 mil atendimentos na Estação Saúde, entre avaliação de risco cardiovascular, podometria, avaliação de estresse, avaliação de
memória, triagem auditiva e outros. No Espa-
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ço da Cidadania, foram realizados cerca de
3.500 atendimentos, entre emissão de carteira de identidade e profissional, título de
eleitor, CPF, primeira e segunda vias da certidão de nascimento, passe livre, corte de cabelo, atendimentos jurídicos da Coelce e Cagece, além de palestras do Corpo de Bombeiros e do Tribunal de Contas do Município.
Para o vice-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Unifor, prof. Roberto Ciarlini, coordenador geral do evento, “foi um grande
momento em que a Universidade apresentou sua produção científica e cultural, contando com a visita da comunidade externa e
o envolvimento de alunos e professores. Foi
um momento de forte interação e partilha
de interesses e pensamentos em comum”.
Durante o Mundo Unifor, aconteceu ainda a apresentação do software de gestão de
empresas da Oracle, uma das maiores empresas de software de gestão empresarial do
mundo. André Faria, gerente de alianças da
empresa, ministrou a palestra “ERPs: uma
visão do E-Business Suite Oracle”, no dia 21,
falando sobre a ferramenta, que possibilita
uma gestão integrada e mais eficiente. A partir
do próximo semestre, os cursos de Administração e Ciências Contábeis passam a oferecer novas disciplinas de gestão que permitem o domínio dessa destacada ferramenta.
Pela parceria com a Oracle, a Unifor será a
primeira universidade no Norte e Nordeste a
oferecer essa disciplina na graduação.

ESPECIALIZAÇÃO

Criado o MBA em Consultoria
e Reestruturação de Negócios
O curso oferece não só conhecimentos, habilidades e atitudes
voltados à consultoria empresarial, mas uma formação ampla
O curso de MBA em Consultoria e Reestruturação de Negócios da Unifor, pós-graduação lato sensu, surgiu da necessidade sinalizada pelo mercado de um curso de especialização voltado para um novo perfil de consultor empresarial, apto a enfrentar os crescentes e múltiplos desafios. O curso foi
estruturado para oferecer um programa de
caráter generalista e interdisciplinar, voltado
ao aprimoramento de consultores empresariais atuais e potenciais, com experiência profissional e formação universitária em qualquer área do conhecimento. A estrutura do
curso foi organizada de forma a considerar

um arcabouço segmentado em dois módulos: Módulo Básico e Módulo Consultoria.
O MBA é constituído de 429 horas-aula,
com inscrições até 1º de novembro de 2009.
As aulas serão ministradas nas segundas e
quartas, com quatro horas-aula diárias. O
curso é coordenado pelo professor Paulo
Dídimo Camurça Vieira, graduado em Economia, mestre em Planejamento e professor
Unifor, onde também coordena o MBA em
Gestão Empresarial. Mais informações no site
da Unifor (www.unifor.br) e pelos telefones
3477.3174 e 3477.3178 – Secretaria de PósGraduação da Unifor.

MESTRADO
GESTÃO AMBIENTAL

Unifor recebe
encontro
nacional
De 3 a 5 de novembro, a Unifor promove 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 pioneiro da América
Latina nesta temática.
O Engema reflete o engajamento acadêmico e empresarial quanto às questões
socioambientais de crescente urgência nas
últimas décadas. Anterior à Rio-92, sua
primeira edição convidava gestores e pesquisadores a debater abordagens e tópicos em busca da promoção da gestão
empresarial socioambiental. Desde então,
o Encontro Nacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente vem expandindo sua
abrangência de temas relativos à questão
da sustentabilidade. Inscrições e outras informações, no site do evento (www.engemas.net) e na coordenação do mestrado
em Administração da Unifor – 3477 3229.

Psicologia
e violência
Nos dias 13 e 14 de novembro, o mestrado
em Psicologia promove o II Congresso SulAmericano sobre Violência, Culpa e Ato: causas e efeitos subjetivos. O congresso pretende aprofundar a reflexão sobre temas cada
vez mais presentes no cotidiano, como os
altos índices de violência e a banalização da
morte. Nesta edição, o tema central do evento
é As Intermitências do Poder, da Morte e da
Biopolítica Moderna.
Voltado a estudantes, profissionais e interessados, o evento contará com a presença de renomados pesquisadores da área na
América Latina, reunidos para debater os temas relacionados à violência e à subjetividade. Entre os professores visitantes, podemos
destacar Marta Gerez Ambertín (Universidad
Nacional de Tucumán), Amelia Haydée
Imbriano (Universidad Kennedy, de Buenos
Aires), Francisco Catunda Martins (Universidade de Brasília), Ana Cleide Guedes Moreira
(Universidade Federal do Pará) e Iratan Bezerra de Sabóia (Universidade Federal do
Ceará). Mais informações e inscrições pelo
fone 3477 3219 - mestrado em Psicologia
da Unifor, ou www.labiopsi.com.br.
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Inscrições abertas
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.
• ANATOMIA FUNCIONAL

E BIOMECÂNICA
• ANIMAÇÃO GRÁFICA E GAME DESIGN
• ARTE-TERAPIA
• ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
• COMÉRCIO E GESTÃO
DE FINANÇAS INTERNACIONAIS
• CRÍTICA DE ARTE
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –
ENFOQUE NA LINGUAGEM
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIOS
• ENGENHARIA CLÍNICA
• FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL
• 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 CONSULTORIA E
REESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS
• MBA EM CRIAÇÃO DE EMPRESAS
E GESTÃO DE NEGÓCIOS
• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• MBA EM GERENCIAMENTO
DE PROJETOS
• MBA EM GESTÃO
DE MARKETING IMOBILIÁRIO
• PERIODONTIA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• PROCESSO E REFINO DE PETRÓLEO,
GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS
• PSICOLOGIA E PRÁTICAS DE SAÚDE
• REDES CONVERGENTES
• TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR
• VOZ
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CAMPUS

Orientação para
escolha profissional
Conhecer as atividades
acadêmicas e a
estrutura física de
uma universidade antes
mesmo do vestibular
motivou alunos do
ensino médio de
Fortaleza a participarem
de uma atividade de
orientação profissional

Como parte da programação do Mundo
Unifor 2009, a Universidade recebeu no sábado, 24 de outubro, alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares de Fortaleza com uma programação que incluiu
apresentação do campus, prestação de serviços e oficinas nos cinco centros do conhecimento. “Uma atividade pensada inteiramente
para auxiliar o processo de escolha profissional”, destaca a professora Daniela Cavalcanti,
coordenadora do
projeto De Portas
Abertas para o Futuro, iniciativa da
Instituição que
promove a vivência de atividades e
do ambiente acadêmico antes mesmo do vestibular.
A atividade propõe que os visitantes conheçam melhor as carreiras, seguindo uma agenda especialmente

preparada para o evento. As amigas Laura Costa
e Suelem Alves, que estão no 2º ano do ensino médio, concentraram as atenções nas oficinas e atividades da área da saúde. Na tenda
da Estação Saúde, onde foram realizados
atendimentos gratuitos voltados à prevenção
da saúde, as alunas do colégio Draulia Bringel
fizeram avaliação de estresse e de memória.
“É bom estar aqui e poder conhecer mais sobre teoria e prática na universidade”, destaca
Laura, que afirma querer prestar vestibular para
Fisioterapia. Já Suelem, que afirma ter reforçado sua escolha para o curso de Medicina
com a visita, fala da expectativa boa em relação à atividade. “Encontrei aqui uma estrutura que superou o que eu pensava”.
As escolas interessadas em participar do
projeto podem procurar a Vice-Reitoria de
Ensino de Graduação da Unifor pelo fone
3477 3444, para agendamento de visitas aos
sábados, e a Diretoria de Comunicação e
Marketing pelo fone 3477 3032, para as visitas durante a semana. Alunos da Unifor que
desejarem atuar como monitores devem entrar em contato com a secretaria do seu respectivo centro.

VOLUNTARIADO

Amigos da
Escola na Unifor
Na sexta-feira, 23 de outubro, o campus
da Unifor recebeu, com uma programação
especial, alunos da escola Monteiro de Morais e do Centro de Atenção Integrada à Criança Maria Alves Carioca para a realização do
dia temático do projeto Amigos da Escola,
da TV Globo. Além destes alunos, a atividade
contou com os alunos da Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, que desenvolve suas
atividades no campus da Universidade.
Em sintonia com o Mundo Unifor, que
este ano manteve foco na sustentabilidade,
os alunos participaram de atividades com

temáticas diretamente ligadas ao
meio ambiente e
sua preservação.
Numa tenda no estacionamento da Biblioteca, espaço idealizado para acolher o projeto, foram realizadas apresentação de dança, exposição de
trabalhos e a palestra “A importância da preservação do meio ambiente”, do coordenador do curso de Engenharia Ambiental
da Unifor, Oyrton Azevedo.
O projeto Amigos da Escola foi criado
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pela Rede Globo, em 2000, para o fortalecimento da escola pública de educação
básica por meio do trabalho voluntário. Tem
uma coordenação nacional e núcleos
regionais em todas as regiões do país e é
realizado em parceria com secretarias de
educação, ONGs, universidades e outras
instituições públicas e privadas.

Cursos ofertados no
Vestibular 2010.1
Centro de Ciências
Administrativas (CCA)
• Administração
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Comércio Exterior
• Turismo e Hotelaria

Centro de Ciências
Humanas (CCH)
• Audiovisual e Novas Mídias
• Belas Artes
• Jornalismo
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda

Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ)
• Direito

INGRESSO

Inscrições abertas para
o processo seletivo
A novidade deste semestre é que a prova
acontecerá no período da tarde, a partir das 14h

EXPEDIENTE

A Universidade de Fortaleza recebe inscrições para o processo seletivo de candidatos ao próximo semestre letivo da Instituição. A prova acontecerá no dia 22 de novembro, no campus da Universidade, no
período da tarde, a partir das 14h. Para este
vestibular, a Unifor abre vagas para 31 cursos de graduação, com 2.480 vagas distribuídas nos cinco centros de ciências: Centro
de Ciências Administrativas (CCA), Centro de
Ciências Humanas (CCH), Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ), Centro de Ciências da Saúde
(CCS), Centro de Ciências Tecnológicas (CCT).
O processo seletivo será constituído de
duas fases independentes: a primeira cons-

tará de uma prova que avalia as competências e habilidades desenvolvidas pelos candidatos ao longo do ensino fundamental e
médio, quando serão oferecidas aos candidatos todas as vagas definidas na Portaria
nº 7/2009, e a segunda oferece as vagas
remanescentes da primeira, sendo os critérios classificatórios desta fase definidos em
Edital próprio.
SERVIÇO:
• Processo Seletivo 2010.1
Inscrições abertas para o Processo Seletivo
2010.1. Edital e mais informações no site
www.unifor.br/processoseletivo ou pelo
fone 3477 3249 - Comissão Permanente
de Processo Seletivo (CPPS)

Centro de Ciências
da Saúde (CCS)
• Ciências da Nutrição
• Educação Física
• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia
• Fonoaudiologia
• Medicina
• Odontologia
• Terapia Ocupacional

Centro de Ciências
Tecnológicas (CCT)
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciência da Computação
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de Computação
• Engenharia de
Controle e Automação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Eletrônica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia de Telecomunicações
• Engenharia de Produção
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