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Hamelin, em cartaz no
Teatro Celina Queiroz

Lazer e
capacitação
nas férias
de final
de ano
Mais um semestre se encerra na
Unifor, e com ele o ano letivo de 2009.
As férias trazem opções variadas de lazer
e formação, tanto dentro quanto fora do
campus. Nesta edição, confira os cursos
ofertados e a programação cultural da
Unifor para este, que é o último mês
do ano. Desde já, desejamos boas
festas e ótimas férias. Até 2010!
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ESPORTES

INGRESSO

CAPACITAÇÃO

No dia 13 de dezembro,
a Universidade de
Fortaleza realiza a Corrida
de Rua Unifor 2009

Confira os cursos de
especialização e mestrado,
em diversas áreas, com
inscrições abertas

Veja os cursos de extensão
ofertados especialmente para
o período de férias nas várias
áreas do conhecimento
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PRÁTICAS DE ESTÁGIO

Unifor é destaque no
prêmio IEL nacional
Esta é a segunda vez que a
Armtec, empresa incubada
da Unifor, obtém destaque
no prêmio que reconhece as
melhores práticas e projetos
de estágio do país
A Universidade de Fortaleza conquistou
o segundo lugar nacional no Prêmio IEL
Melhores Práticas de Estágio 2009, concedido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A
Armtec Tecnologia em Robótica, empresa
incubada da Unifor, obteve o reconhecimento
no prêmio que indica as empresas com as
melhores práticas de estágio do país. A solenidade de premiação aconteceu na quintafeira, 19 de novembro, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.
A Armtec concorreu com outras oito empresas, selecionadas entre 36 vencedoras das
etapas regionais realizadas em 18 estados.
O reconhecimento da prática de estágio
da Armtec aconteceu, neste ano, por meio
do trabalho desenvolvido pelo aluno do curso
de Publicidade e Propaganda da Unifor e
estagiário do setor de Comunicação da empresa, Luiz Felipe de Faria Vecchio Júnior. O
estudante trabalhou a identidade visual da
empresa com a criação de banners, cartazes,
fotos e campanhas como a realizada para o
Mundo Unifor. “Estou feliz de colocar em

prática no estágio o conhecimento que venho adquirindo em sala de aula. E mais feliz
ainda pelo prêmio”, conta.
O Prêmio IEL de Estágio foi criado em
2007 para identificar experiências de sucesso do Programa de Estágio do IEL e, ao
mesmo tempo, disseminar as melhores práticas desenvolvidas nas empresas. O prêmio
é realizado em duas etapas: uma regional e
outra nacional. Os vencedores estaduais participam da etapa nacional. As empresas vencedoras das etapas regionais disputaram nas
categorias Micro e Pequenas Empresas, Média Empresa e na categoria Grande Empresa.
Neste ano, o prêmio chega à sua terceira
versão como uma iniciativa da instituição de
valorizar a inovação nas empresas e incentivar os estudantes a buscar o crescimento
técnico e pessoal através do estágio.
Esta é a segunda vez que a Armtec obtém destaque no prêmio. Em 2008, a empresa incubada recebeu o Prêmio Melhores
Práticas de Estágio 2008, na categoria Micro
e Pequenas Empresas, também alcançando
o segundo lugar. As empresas vencedoras e
os supervisores dos projetos, profissionais das
instituições de ensino responsáveis pelo
acompanhamento dos trabalhos, receberam
troféus e certificados, e os estudantes indicados nas práticas, notebooks.

Programação
Parque Desportivo
• INSCRIÇÕES DA
CORRIDA DE RUA UNIFOR 2009
De 16 de novembro a 5 de dezembro, das
8h às 21h, na Divisão de Assuntos Desportivos - DAD (Ginásio Poliesportivo Unifor).
A prova acontece às 7h do dia 13/12
• CAMPEONATO
UNIVERSITÁRIO DE FUTEBOL
Dia 5 de dezembro, das 8h às 17h
Local: Estádio de Atletismo Unifor
• CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL
Dias 7 e 8 de dezembro, 12h30 às 18h
Realização: Ministério da Justiça - DPRF
Local: Ginásio Poliesportivo Unifor
• CAMPEONATO ENDESA
FORTALEZA DE ATLETISMO
Dia 16 de dezembro, das 8h às 18h,
Realização: Endesa Fortaleza
Local: Estádio de Atletismo Unifor
• 57º JOGOS
UNIVERSITÁRIOS CEARENSES
Dia 19 de dezembro, das 8h às 17h,
Realização: Federação Universitária
Cearense de Esportes - FUCE
Local: Ginásio Poliesportivo Unifor
• PRÉ-TEMPORADA DE
ÁRBITROS DE FUTEBOL
De 18 a 20 de dezembro, das 7h30 às 18h
Realização: Federação Cearense de
Futebol - Local: Estádio de Atletismo

CONGRESSO

Atividades
no campus
De 7 a 10 de dezembro, a Unifor recebe parte da programação do 61º Congresso Brasileiro de Enfermagem. Renomados profissionais de todo o país debaterão no evento os desafios e as novas
ações para melhorar a atenção primária
no Sistema Único de Saúde. O tema central do congresso é Transformação Social e Sustentabilidade Ambiental. No evento, serão apresentadas iniciativas na área
da saúde que vêm ajudando a melhorar
a qualidade de vida da população. As inscrições estão abertas. Mais informações:
Associação Brasileira de Enfermagem
(Aben - Seção Ceará), fone (85) 3272 4144
ou www.aben-ce.com.br.
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PÓS-GRADUAÇÃO

Diversas opções
depois da graduação

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.

O final do ano é também o fim dos estudos de graduação
para mais de mil alunos, que colarão grau no dia 29 de dezembro.
A conclusão do curso abre espaço para os estudos de pós
O término do curso de
graduação abre possibilidades para o ingresso na
pós, especialmente para
aqueles que buscam
aprendizagem permanente e a reciclagem dos conhecimentos, além de criar novas possibilidades de
atuação. Dentre as opções,
os cursos de especialização e os mestrados. As especializações com foco
no mercado de trabalho,
e os programas de mestrado e doutorado com foco na docência, na
atuação em centros de pesquisa e, recentemente, também nas grandes empresas.
Nesta edição, conheça um pouco mais so-

• ANATOMIA FUNCIONAL E

BIOMECÂNICA
• ANIMAÇÃO GRÁFICA E GAME DESIGN
• ARTE-TERAPIA
• COMÉRCIO E GESTÃO DE FINANÇAS

INTERNACIONAIS
• CRÍTICA DE ARTE
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –

ENFOQUE NA LINGUAGEM
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIOS
• DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO A

bre a pós-graduação. E confira os programas ofertados pela Universidade de Fortaleza. A continuação da sua formação pode
acontecer aqui mesmo na Unifor.

DISTÂNCIA
• ENGENHARIA CLÍNICA
• FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL
• GESTÃO DE ENERGIA
• GESTÃO DE FINANÇAS E

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Especialização
•

O QUE É

A especialização é um curso que tem
como propósito principal o enfoque em
temas em destaque no mercado de
trabalho. Terminada a graduação, a
especialização é um excelente motivo
para aprimorar os conhecimentos e focar
numa área específica da carreira.
•

A formação e o aperfeiçoamento
técnico-profissional em uma área mais
restrita do saber e a colaboração com os
diversos segmentos da sociedade
(indústria, comércio, serviços e estatais).
• MELHOR HORA PARA O CURSO

Logo após a graduação, para dar
continuidade à formação profissional,
ou sempre que surgir a necessidade de
reciclagem e aprimoramento profissional.
• PERFIL

DO ALUNO

Profissionais graduados que buscam
se aperfeiçoar em uma área específica do

ORGANIZAÇÕES

conhecimento e se capacitar para o
mercado de trabalho, além de ampliar
sua rede de relacionamento profissional.

• GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE NEGÓCIOS NO VAREJO
• LINGUAGEM

• DURAÇÃO DO CURSO

• MBA EM CONSULTORIA E

A carga horária mínima estipulada
pelo Ministério da Educação é de 360
horas/aula.
•

OBJETIVOS

• GESTÃO DE GRUPO NAS

REESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS
• MBA EM CRIAÇÃO DE EMPRESAS E

GESTÃO DE NEGÓCIOS

PROCESSO SELETIVO

• MBA EM FORMAÇÃO EMPRESARIAL

Geralmente acontece em etapas
como análise curricular e, para alguns
cursos, prova e entrevista.
•

• MBA EM GERENCIAMENTO DE

PROJETOS
• MBA EM GESTÃO DE MARKETING

IMOBILIÁRIO

TRABALHO FINAL

• MBA EM PERÍCIA E AUDITORIA

No trabalho de conclusão se demonstram conhecimentos científicos
e técnicos absorvidos durante o curso.
Os alunos costumam dar preferência a
temas que combinem com os seus
respectivos objetivos profissionais e
possam ser utilizados no mercado.
Muitos alunos até desenvolvem
trabalhos em conjunto com as
empresas nas quais trabalham.
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AMBIENTAL
• 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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Mestrados e
doutorados
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

Vocação para
a pesquisa
e a docência

• 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
Inscrições abertas no momento
tanto para o mestrado como para o
doutorado em Administração de Empresas.
• MESTRADO EM DIREITO

A Unifor mantém cursos com excelentes conceitos na Capes
nas áreas de saúde, tecnologia, administração, humanas e jurídica
O mestrado e o doutorado são opções
para quem pretende cursar uma pós-graduação stricto sensu. Os cursos são pré-requisito para quem objetiva lecionar em instituições de nível superior e para quem deseja se
engajar na pesquisa científica. No caso do
mestrado, o aluno tem que apresentar, depois de dois anos de duração do curso, uma
dissertação, tendo que defendê-la diante de
uma banca examinadora.
Quem conclui o mestrado pode ingressar
no doutorado, que tem como objetivo principal a formação de pesquisadores. Ao final
do doutorado, que dura no máximo quatro
anos, o aluno desenvolve uma tese, com-

provando algum ponto de vista que contribua para o avanço do conhecimento em determinada área. Já no pós-doutorado, aqueles que concluíram o doutorado buscam se
aperfeiçoar ainda mais como pesquisador.
Nesta abrangência de formação, a Unifor
conta com dois programas de pós-graduação stricto sensu, incluindo mestrado e doutorado, nas áreas de Administração de Empresas e Direito Constitucional, além de outros três cursos de mestrado, nas áreas de
Saúde Coletiva, Informática Aplicada e Psicologia, e ainda um doutorado em Biotecnologia, realizado em parceria com a Renorbio
(Rede Nordeste de Biotecnologia).
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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
No momento, a seleção está acontecendo.
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
No momento, a seleção já está acontecendo.
Fone: (85) 3477 3280 - Fax: 3477 3062
E-mail: msc@unifor
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AGENDA

Atrações culturais no campus
Em dezembro, a Unifor reserva uma
diversificada programação cultural,
que inclui espetáculos teatrais e
exposições. Não fique de fora

Teatro
Sucesso de crítica e público na Espanha e em Portugal, o texto Hamelin,
de Juan Mayorga, apresenta com sensibilidade e primor técnico uma temática muito atual e preocupante: a pedofilia. Hamelin, que tem o ator Vladimir
Brichta no papel principal, é uma detalhada investigação do comportamento humano diante da violência
sexual sofrida por uma criança. Um
jovem juiz tenta, com todo o empenho, provar que um renomado cidadão está abusando sexualmente de
uma criança desfavorecida socialmente. O texto procura demonstrar que a
fissura social em que se vive é provocada por uma absoluta incapacidade da sociedade em promover, com
rigor, uma igualdade e, assim, proteger a inocência da infância.
SERVIÇO:
• Espetáculo teatral Hamelin,
com Vladimir Brichta - Dias 4, 5 e 6/12,
sexta-feira e sábado, às 21h, e domingo,
às 19h, noTeatro Celina Queiroz
Ingressos e informações: 3477 3311

Artes diversas
O Espaço Cultural Unifor chega aos
seus 20 anos em grande estilo, ou
melhor, reunindo diversos estilos em
uma mesma mostra. É a Unifor Plástica, que em sua 15ª edição traz o melhor da arte contemporânea em pintura, gravura, escultura, fotografia e
desenho. E o resultado dos trabalhos
você ainda pode conferir no Espaço
Cultural Unifor até 20 de dezembro. A
exposição reúne grandes talentos da
arte brasileira. Ao todo, estão expostos 140 trabalhos, sendo 60 pinturas,
15 desenhos, 20 gravuras, 20 esculturas e 25 fotografias.

Fotografia
Que tal uma viagem pela rica cultura e história dos povos indígenas
norte-americanos? A exposição Legado Sagrado, do renomado fotógrafo
e etnógrafo Edward S. Curtis, pode ser
apreciada até 24 de janeiro no Espaço Cultural Unifor Anexo. É possível
apreciar cópias fotográficas de qualidade artística e um filme de Anne
Makepeace sobre a obra de Curtis e
seu relacionamento com os indígenas
americanos contemporâneos. Trata-se
da maior e mais completa coleção de
Curtis no mundo. Ao todo são 60 obras,
que vieram do acervo pessoal de
Christopher Cardozo.

SERVIÇO:
• XV Unifor Plástica - Até 20/12, no
Espaço Cultural Unifor - Visitação
gratuita de terça a sexta, das 10h às 20h,
sábados e domingos, das 10h às 18h
Informações: 3477 3239 - Agendamento
de visitas guiadas: 3477 3319

SERVIÇO:
• Exposição fotográfica
Legado Sagrado: Edward Curtis
Até 24 /01, no Espaço Cultural Unifor
Anexo, de terça a sexta, das 10h às 20h,
sábados e domingos, das 10h às 18h
Informações: 3477 3239 - Agendamento
de visitas guiadas: 3477 3319
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Cursos de extensão nas férias
Para quem quer aproveitar o fim do semestre para se capacitar,
estão sendo ofertados cursos de extensão em diversas áreas. Estes
cursos serão realizados entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010.
Mais informações na Vice-Reitoria de Extensão ou pelos
fones 3477 3114/3255 e no site www.unifor.br/extensao.
CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

• LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS

• AS PERÍCIAS CONTÁBEIS NO

• MATERIAIS DE ACABAMENTO

COMBATE AOS CRIMES CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA

• MS PROJECT

• CONVERSAÇÃO EM ESPANHOL

• SKETCHUP APLICADO

• EXCEL BÁSICO / INTERMEDIÁRIO

AO PROJETO DE INTERIORES

EM CARGOS E SALÁRIOS

CIÊNCIAS HUMANAS

• FORMAÇÃO EM GESTÃO

• APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE

POR PROCESSOS

PROVAS E TESTES PSICOPEDAGÓGICOS

• GERÊNCIA DE MARKETING

• CAPACITAÇÃO EM

• GESTÃO DE VAREJO

PSICOTERAPIA BREVE FOCAL

• IMPLANTAÇÃO DE
CLIMA ORGANIZACIONAL

• COMUNICAÇÃO DE MODA: ANÁLISE

• INTRODUÇÃO AO

DISCURSIVA E MULTIMODAL DAS
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE MODA
• DESENHO E PINTURA EM TELA

MERCADO DE CAPITAIS

• DESINIBIÇÃO E ORATÓRIA

• LICITAÇÃO E CONTRATO

• INTERVENÇÃO NA SAÚDE

ADMINISTRATIVO

E NA EDUCAÇÃO: ELABORAÇÃO
DE PROJETO SOCIAL

• LIDERANÇA COM FOCO
EM COMUNICAÇÃO,
RECONHECIMENTO E FEEDBACK
• MELHORIAS DA QUALIDADE
COM A UTILIZAÇÃO DE
MÉTODOS ESTATÍSTICOS
• METODOLOGIA DE ANÁLISE

E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
(MASP) COM USO DE
FERRAMENTAS DA QUALIDADE

• MAPAS MENTAIS -

POTENCIALIZANDO IDEIAS
• PSICOPATOLOGIA HOSPITALAR:

DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO

CIÊNCIAS JURÍDICAS
• A RESPONSABILIDADE CIVIL
NOS RELACIONAMENTOS AFETIVOS
• A UNIÃO EUROPEIA E O BRASIL:

CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

NOVAS POSSIBILIDADES DE
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

• AUTOCAD 2002 - 2D E 3D

• ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO

• DESENVOLVIMENTO
ÁGIL DE APLICAÇÕES
WEB COM PHP5 E JQUERY

• CONTRATOS EMPRESARIAIS

• GERENCIAMENTO DE CUSTOS

• DIREITO BANCÁRIO

E ANÁLISE DO VALOR AGREGADO
EM PROJETOS

• DIREITO SINDICAL

• GERENCIAMENTO DE

OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
• IMPLANTAÇÃO DE

REDES SEM FIO-WI-FI
• INTRODUÇÃO À ANÁLISE E

DESIGN ORIENTADO A OBJETOS
• ISO 9001 E FORMAÇÃO DE

AUDITORES INTERNOS

EXPEDIENTE

• JAVA SERVER FACES

Corrida de Rua
Unifor é dia 13
A competição será realizada com apuração
de resultado eletrônico e contará com a
realização de controle antidoping

• PROGRAMAÇÃO JAVA BÁSICO

• FORMAÇÃO DE ANALISTAS

• INTRODUÇÃO AO E-COMMERCE

ATLETISMO

Superação e preparo físico em um evento que integra o
calendário da Confederação Brasileira de Atletismo e já é esperado pelo público cearense. A Corrida de Rua Unifor, este ano,
será realizada no dia 13 de dezembro, reunindo atletas, em
diversas faixas etárias e de ambos os sexos, que disputarão a
prova em diversas categorias. A Corrida de Rua Unifor para
Pessoas com Deficiência também acontecerá neste dia.
Para as duas provas, as inscrições seguem abertas e podem
ser feitas das 8h às 21h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às
17h, aos sábados, na Divisão de Assuntos Desportivos (DAD),
localizada no campus da Universidade. A prova é realizada em
um percurso de 10km, classificada como Classe A – Prova
Nacional, reconhecida e aprovada pela CBAt. A competição
conta ainda com a participação do Pelotão de Elite, formado
por atletas de alto rendimento e histórico de participação em
outras competições, no masculino e feminino.
Será conferida premiação em dinheiro para as primeiras
colocações, masculino e feminino, no valor de R$ 2.000,00
(1º lugar geral), R$ 1.500,00 (2º lugar geral) e R$ 1.000,00 (3º
lugar geral). Serão entregues ainda troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e medalhas para todos os
participantes que concluírem o percurso em até, no máximo,
uma hora e trinta minutos após a chegada do primeiro colocado. Já os participantes que concluírem a prova da Corrida de
Rua para Pessoas com Deficiência serão premiados com medalhas e as três primeiras entidades com o maior número de
paraatletas finalizando a prova receberão troféus. Mais informações, pelo fones 3477 3360 / 3122 / 3143.

• CRIMINALÍSTICA

E PERÍCIA FORENSE

• DIREITO PREVIDENCIÁRIO -

ATUALIZAÇÃO
• DIREITOS HUMANOS
E FUNDAMENTAIS
• ESTUDOS CRÍTICOS DAS SÚMULAS

DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
• NOÇÕES DE DIREITO DA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
• PRÁTICA FORENSE CIVIL
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