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Momentos que
ficarão para sempre
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EXPOSIÇÕES

DESTAQUE UNIFOR

MERCADO

No recesso de final de ano,
o campus da Unifor traz uma
diversificada programação
cultural. Confira

Homenagem a alunos e
professores que ganharam prêmios
nacionais e internacionais com
trabalhos acadêmicos em 2009

As redes sociais como
ferramenta para conseguir uma
vaga no mercado de trabalho.
Conheça alguns casos
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EXPOSIÇÕES

Fotografia
e registros
históricos
A cultura do índio norte-americano
e a escrita chinesa marcam
as exposições do início de
2010 no Espaço Cultural Unifor

Mais que
uma formação

EXPEDIENTE

Até a noite de hoje, um longo caminho foi construído com as
experiências de cada dia vivido na Universidade. Um recorte traz
à mente o primeiro dia de aula, o início das amizades, o primeiro
estágio ou o grupo de pesquisa, todos esses projetos que fizeram
da vida no campus muito mais que uma formação técnica.
O futuro profissional já é presente para mais de 1.500 alunos que
colam grau nos últimos instantes de 2009. Mais que competência
para o mercado de trabalho, esses alunos levam na bagagem
repertório de vida. E nada como estar preparado para a vida.
O Jornal do Campus parabeniza os formandos e
deseja um 2010 de sucesso e grandes emoções.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, duas
exposições figuram na pauta de eventos do Espaço
Cultural Unifor. A mostra Legado Sagrado, que apresenta pela primeira vez no Ceará a obra do renomado
fotógrafo Edward S. Curtis, e a exposição A Escrita
Chinesa, com registros em painéis explicativos, objetos e utensílios diversos desta que é uma das mais
antigas formas de escrita.
A exposição Edward Curtis: Legado Sagrado proporciona ao público uma rica viagem pela cultura,
história e encantos dos povos indígenas norte-americanos, permanecendo em cartaz até 24 de janeiro.
A exposição ilustra a ampla e extraordinária diversidade dessas tribos, registrada na fotografia de Edward
S. Curtis. O visitante pode apreciar 60 cópias fotográficas de qualidade artística e um filme de Anne
Makepeace sobre a obra de Curtis e seu relacionamento com os indígenas ianques contemporâneos.
O público cearense também pode conhecer de
perto a história da escrita chinesa, a única língua
arcaica ainda viva. Na exposição A Escrita Chinesa:
das inscrições oraculares aos dígitos binários, serão
apresentados painéis explicativos que levam o visitante a uma viagem da pré-história à era da
informática, além de peças originais, entre ossos,
cerâmicas e vasos de diversos períodos. A exposição
estará aberta à visitação a partir de 10 de fevereiro.
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Especializações
• ANATOMIA FUNCIONAL

E BIOMECÂNICA
• ANIMAÇÃO GRÁFICA E GAME

DESIGN
• ARTE-TERAPIA
• COMÉRCIO E GESTÃO DE FINANÇAS

INTERNACIONAIS
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESENVOLVIMENTO INFANTIL –

ENFOQUE NA LINGUAGEM
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO E PROCESSO

CONSTITUCIONAIS
• DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO A

DISTÂNCIA
• ENGENHARIA CLÍNICA
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• FISIOTERAPIA DERMATO-

FUNCIONAL
• FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E

PÓS-GRADUAÇÃO

CARDIOVASCULAR
• GESTÃO DE ENERGIA

A qualificação
não pode parar

• GESTÃO DE FINANÇAS E

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE GRUPO NAS

ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO DE NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS

Concluída a graduação, a especialização é um excelente meio para
aprimorar os conhecimentos e focar em áreas específicas. Já para
quem sonha com a docência, os cursos de mestrado e doutorado são
pré-requisito, uma vez que capacitam para que se possa lecionar em
instituições de nível superior e também para se engajar efetivamente
na pesquisa científica. Entre os mais de 70 cursos de especialização
ofertados pela Unifor, confira os que estão com inscrições abertas
no período de férias e saiba mais sobre os mestrados e doutorados

• GESTÃO DE NEGÓCIOS NO VAREJO
• LINGUAGEM
• MBA EM ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA
• 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

Mestrados e doutorados

• MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL

• MESTRADO E DOUTORADO
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

• MBA EM GESTÃO DE MARKETING

• PROCESSAMENTO E REFINO DE
PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS

INFORMÁTICA APLICADA
No momento, a seleção está acontecendo.
Fone: (85) 3477 3268
E-mail: mia@unifor.br

• MESTRADO E DOUTORADO
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 PSICOLOGIA

• MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA

Inscrições entre maio e junho de cada
ano, com início das aulas em agosto.
Fone: (85) 3477 3219
E-mail: cmps@unifor.br

Inscrições geralmente entre outubro e novembro
de cada ano, com início das aulas em fevereiro.
Fone: (85) 3477 3280 - Fax: 3477 3062
E-mail: msc@unifor

A Unifor mantém cursos com excelentes
conceitos da Capes nas áreas de saúde,
tecnologia, administração, humanas e jurídica.
Com um quadro de professores qualificados –
formado 100% por doutores e pós-doutores –
os cursos seguem o seguinte calendário de
realização de suas respectivas seleções:
• MESTRADO EM
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IMOBILIÁRIO
• MBA EM PERÍCIA E AUDITORIA

AMBIENTAL
• PERIODONTIA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS

• PSICOLOGIA E PRÁTICAS DE SAÚDE
• REDES CONVERGENTES
• TERAPIA OCUPACIONAL

HOSPITALAR
• VOZ

Informações pelos fones 3477 3174 /
3178, na coordenação de Pós-Graduação,
bloco B, ou no site www.unifor.br.

ATUAÇÃO

Premiados e reconhecidos
A solenidade Destaque
Unifor 2009, realizada
no Teatro Celina
Queiroz, no dia 8 de
dezembro, confirma
o propósito da Universidade de reconhecer
os trabalhos de professores e alunos que
tiveram sucesso nas
suas áreas de atuação

As aulas da graduação, para alguns alunos,
não são o limite entre as possibilidades durante uma formação de nível superior. Estudantes
e professores encontram, no ambiente acadêmico, oportunidade de construir em conjunto
projetos que podem vir a ser reconhecidos por
sua relevância na área em que atuam. São alunos como Natália Cavalcante, Jader Nogueira
e Wendel Bezerra, professores como Daniela
Alcântara, Vitor Hugo Couto e Jório Martins,
entre tantos outros, que fazem a diferença na
construção do saber e destacam o nome da
instituição de ensino à qual pertencem.
Os prêmios com os quais foram agraciados
durante o ano de 2009 são apenas uma
consequência da dedicação aos estudos e do

“É muito gratificante ser reconhecida
por um trabalho. E, o mais importante,
por um trabalho acadêmico,
fundamental para o currículo.”
Amanda Leitão Moreira,
graduada em Turismo e Hotelaria.
Ganhadora do Troféu Marco Zero de
Fortaleza, na categoria Melhor Monografia da Área de Turismo, orientada
pelas professoras Sílvia Helena
Romero e Maria de Fátima Aguiar

esforço pessoal e profissional desses estudantes e professores que fazem parte da Unifor. E
é motivada pelo orgulho de casos de sucesso
como esses que a Universidade realizou uma
homenagem, no último dia 8 de dezembro, a
todos os contemplados em premiações internas ou externas que destacaram o nome da
Instituição, demonstrando a excelência da
Unifor no ensino, na pesquisa e na extensão.
“Quero parabenizar a todos os alunos e professores que se empenharam e, através de seus
trabalhos, enalteceram o nome da Universidade de Fortaleza”, destacou a reitora Fátima
Veras, que espera realizar novas solenidades
como forma de contemplar tantas premiações
conquistadas.

“O estágio me trouxe a oportunidade
de começar a colocar em prática
a teoria adquirida em sala de aula.
Posso dizer que tenho aproveitado
ao máximo a estrutura que a
Universidade disponibiliza.”

“Conversei com uma professora que
eu já conhecia, com quem me dava
bem e que tinha muito conhecimento
da área. E a gente foi desenvolvendo
o projeto aqui mesmo na Unifor.”

Luiz Felipe de Farias Vecchio
Júnior, aluno de Publicidade e Propa-

aluna de Arquitetura e Urbanismo.
Conquistou o 3º lugar no Concurso
Público de Arquitetura para a Praça
do Natal (Prefeitura de Natal/RN),
na modalidade Projeto Paisagístico,
orientada pela prof.ª Fernanda Rocha

ganda. Ganhador do Prêmio IEL 2009 –
Melhor Estagiário do Ceará, orientado
pela prof.ª Alessandra Bouty

Viviane de Sales Furtado,

No site www.unifor.br é possível ver a lista de todos os agraciados e seus respectivos projetos premiados em eventos diversos em 2009.
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MERCADO DE TRABALHO

O emprego ao
alcance de um clique
A internet é uma grande
agregadora de informações,
e basta uma busca no Google
para encontrar os mais
diversos dados sobre uma
pessoa. É possível converter
os registros de si mesmo em
aspectos positivos que
possam ser favoráveis numa
futura seleção
O ano termina e a Unifor cumpre sua
missão ao graduar mais de 1.500 alunos,
que deixam a Instituição aptos a exercer a
profissão que abraçaram. O início da carreira,
já traçado por alguns, pode ser uma incógnita para outros. Para aqueles que desejam
entrar com mais firmeza no mercado, mas
falta apenas saber por onde começar, a nossa
dica: participe de forma inteligente e construtiva dos ambientes virtuais onde estão as
discussões de sua área e seja reconhecido.
O formando em Jornalismo pela Unifor
Ilo Aguiar, de 22 anos, há dois descobriu o
poder da internet como porta de entrada
para o mercado profissional. “Em
2007, fui para o Portal Verdes Mares
porque tinha um blog sobre cinema.
Fui chamado para trabalhar na
campanha de um dos candidatos da
OAB-CE em razão da minha presença
nas redes sociais. Atualmente, faço
a parte de mídias sociais de uma
loja de roupas de Fortaleza”,

revela. Para ele, o segredo na web é a rede
de contatos. “O que dá resultado é o networking. Então, é importante estar nas redes
sociais que geram mais burburinho no Brasil,
como Orkut, Twitter, Facebook e Flickr”.
Entre as diversas ferramentas disponíveis,
a mais indicada para contatos na área do
trabalho é o Linkedin.com. Trata-se de uma
rede social, como o Orkut e o Facebook,
mas voltada exclusivamente para o lado
profissional. Nele é possível encontrar outros
profissionais da mesma área, conferir
informações sobre o mercado e encontrar
abertura de vagas e cursos.
Vale a pena investir um pouco de tempo
ao que poderia ser considerado só diversão
para tratar de negócios. Pode ser na internet
onde o avaliador obterá uma primeira impressão do candidato, identificando o seu perfil,
suas áreas de interesse e valores, às vezes
antes mesmo da entrevista. Para o coordenador do curso de Jornalismo, prof. Eduardo
Freire, “além de fonte de pesquisa e sociabilidade, a internet serve às empresas na hora
de avaliar o perfil dos candidatos. Não
que isso seja um requisito
eliminatório, mas cada vez
mais os contratantes buscam
conhecer como o candidato
utiliza tais redes, qual a
qualidade de seus textos e
ideias, com quem se relaciona,
do que gosta, se mantém
algum blog, etc.”.

Ilo Aguiar: emprego
veio pela presença
em redes sociais
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Felipe Furtado Carneiro, formado em
Administração pela Unifor em 2007, trabalha
na área de marketing da maior concessionária
de veículos pesados do Norte/Nordeste.
Quando abriu uma vaga para estágio na
empresa, a equipe optou por uma divulgação
diferente das clássicas, utilizando o Twitter
oficial da marca como principal fonte. “Para
essa vaga, só foram usadas as redes sociais.
Na verdade, fizemos um teste, e os métodos
tradicionais foram superados com êxito. A
gente achou bem mais interessante”, explica
Felipe. Após a publicação no Twitter, em
dois dias, 22 candidatos preencheram o
cadastro no site. “A experiência foi muito
satisfatória”, completa.

PRÊMIO DE LITERATURA

Inscrições
abertas para
o concurso
O Prêmio de Literatura Unifor 2009, que
comemora a sua 3ª edição, este ano contempla o gênero crônica, onde os participantes
concorrerão nas categorias obra inédita e trabalhos inéditos. O projeto é pioneiro no Nordeste e tem como objetivo incentivar a criação literária e a promoção do hábito da leitura, além de ampliar os espaços de interação
com a cultura e as artes.
O concurso, criado em 2006, tem como
idealizador o prof. Batista Lima, também escritor e membro da Academia Cearense de
Letras. De acordo com o professor, trata-se de
uma oportunidade única para o escritor
cearense divulgar seu trabalho e obter reconhecimento. Os interessados em participar
podem enviar suas obras até 30 de dezembro
para a Vice-Reitoria de Extensão da Universidade, localizada no próprio campus. As inscrições também podem ser feitas pelo correio,
enviadas ao endereço Av. Washington Soares,
1321, Bairro Edson Queiroz – Fortaleza/CE,
CEP: 60811-905. Informações: (85) 3477 3239.

COLAÇÃO

Outras culturas

Experiências
que marcam
Formandos recordam grandes
momentos vividos ao longo do curso

Voluntariado

“O intercâmbio definitivamente agregou muitos pontos positivos à
minha vida. Além de aprender uma nova língua, tive a oportunidade de conviver com pessoas do mundo inteiro! Claro que não posso
deixar de destacar também o muito que aprendi na Universidade.
Novas experiências que colaboraram e vão ser bastante úteis nesta
nova fase. Os anos que passei na Unifor foram especiais!”

Rafaela Pontes, formanda de Publicidade e Propaganda.
De agosto de 2008 a fevereiro de 2009, fez intercâmbio
na Universidade de Salamanca, Espanha

Primeiro emprego

“Ministrei o curso Leitura e Interpretação de
Plantas Arquitetônicas a moradores da comunidade do Dendê ligados à construção civil
(pedreiros, marceneiros, serventes, etc.). Foi
uma experiência ímpar. Conheci o lado carente da sociedade, amadureci profissionalmente
e tive a chance de contribuir para que aquelas
pessoas percorressem um caminho mais curto
em busca da cidadania.”

“O estágio foi muito marcante no sentido
real do aprendizado, pois no momento em
que você ingressa no mundo do trabalho vai
aprendendo dia a dia, somando experiência e
formando o seu perfil profissional. Comecei a
estagiar em um setor onde não havia vaga
para efetivação, mas com o aprendizado
contínuo acabei desenvolvendo um ótimo
trabalho e após um ano e dois meses a empresa me efetivou.”

Elton Rebouças,
formando de Arquitetura e Urbanismo.
De 2005 a 2007, ministrou o curso Leitura
e Interpretação de Plantas Arquitetônicas
a moradores da comunidade do Dendê

Nyrla Gomes, formanda de Administração de Empresas. Conquistou o primeiro
emprego ainda durante a graduação, em
uma indústria de produtos alimentícios

Mestrado

Prática
“A Unifor foi a única instituição particular
de ensino superior do Ceará a participar do
Pró-Saúde, e eu fui a aluna escolhida do
curso de Terapia Ocupacional para atuar nesse
programa, que busca aproximar a formação
da graduação às necessidades da atenção
básica no país. Atuamos no Conjunto Habitacional Tancredo Neves, onde desenvolvi várias
atividades, inclusive para a produção da minha
monografia. Essa experiência foi muito marcante. Gerou um grande amadurecimento.”

Anny Natercia da Costa,
formanda de Terapia Ocupacional.
Participou do Pró-Saúde - Programa
Nacional de Reorientação da
Formação Profissional em Saúde
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“No primeiro semestre, em uma disciplina
que na época se chamava Teoria Geral do
Estado, o professor perguntou quem queria
dar aula. Fui a única da sala a levantar o
braço. Ainda estagiei na área, mas só depois
tive mais certeza quanto ao meu principal
objetivo: ingressar no Instituto Rio Branco.
Então, no 6º semestre, fiz meu primeiro
projeto de pesquisa. Sabia que, quando
fosse buscar um mestrado, essa
experiência seria muito valiosa.”

Laís Arrais Maia Fortaleza,
formanda do Direito. Antes mesmo de
colar grau, foi aprovada no curso de
mestrado em Direito Constitucional
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