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Universidade de Fortaleza

Há 35 anos, uma história de
de tradição e modernidade
Pela primeira vez na história das instituições de ensino superior particulares brasileiras,
a Universidade de Fortaleza recebeu em 1972 a autorização para funcionar já como universidade
Já se vão 35 anos desde a
criação da Universidade de Fortaleza, destaque nos projetos sociais desenvolvidos pela Fundação Edson Queiroz, instituição
mantenedora da Unifor. Desde
1973, quando foi inaugurada
pelo então ministro da educação Jarbas Passarinho, a Unifor
já graduou cerca de 50 mil profissionais, atuantes no processo
de mudanças sociais, econômicas e culturais da região Nordeste. Tradição e modernidade se
encontram aqui, demonstrando
as potencialidades que só o ensino e a pesquisa promovidos
pelas universidades podem
ofertar a alunos, pesquisadores
e à comunidade em geral.
De forma integral, estudar em
uma universidade proporciona
contato com três importantes elementos: o ensino de graduação,
as atividades tão variadas dos núcleos de extensão, além da produção de conhecimento advinda
da pesquisa. O saber se completa
nesses três pilares educacionais.
Buscando esse equilíbrio, a Unifor
hoje oferta 31 cursos de graduação e em seu programa de pós-

graduação estão contemplados
um doutorado, cinco mestrados,
dois MBAs e mais de 50 cursos
de especialização.
Os programas de extensão
promovem habilidades diversas
à prática profissional dos seus
alunos de graduação, que
interagem com a comunidade
em várias ações sociais. Essas
atividades complementam o
currículo acadêmico, por
meio de cursos de curta duração, eventos culturais, projetos sociais, intercâmbio
acadêmico internacional e
programas de estágio.
É assim que a Universidade de Fortaleza, em seus
35 anos, tem modificado
para melhor toda a realidade social, econômica e
cultural do ambiente em
que está inserida. Alunos, professores e funcionários fazem essa
grande comunidade
que aprendeu a respeitar a tradição na medida em que vivencia
as inovações tecnológicas e sociais.
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Evolução

Campus em constante
processo de modernização
Instalado em uma
área de 720 mil metros
quadrados, o campus da
Universidade de Fortaleza
abriga, em um mesmo
espaço, os seus cinco
centros de ciências, nas
áreas administrativa,
tecnológica, humanas,
de saúde e jurídica.
Ao longo dos anos, uma
política de modernização
trouxe ampliação e
constante renovação das
estruturas do campus

Desde a sua criação, a Universidade de Fortaleza busca
continuamente a excelência dos seus serviços e das estruturas, surpreendendo com profissionais capacitados, inovando com diferentes cursos e se destacando com modernas instalações. A Unifor já no segundo ano de funcionamento, em 1974, inaugurou a sua Biblioteca. Uma estrutura fundamental para o incentivo da educação e desenvolvimento das pesquisas. Na época, a Biblioteca já tinha
uma área de 1.200m² e um acervo de 5.000 livros, que em
sua maioria foram doações. Hoje ela conta com um área de
4.883,7m² e um acervo de 180.789 livros.
Ao longo destes 35 anos, a Unifor reformou, construiu,
ampliou, modernizou e chegou a uma estrutura que consegue aliar em todas as áreas o conhecimento teórico, prático, além das atividades extracurriculares. Ocupando uma
área de 720 mil m², a Unifor possui laboratórios, auditórios, salas de vídeo, centro de convivência, teatro, parque
desportivo com estádio de atletismo, ginásio poliesportivo,
piscina semi-olímpica, quadra de vôlei de areia, campo de
futebol oficial e campo de futebol society, além da Clínica
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Integrada de Odontologia, Núcleo de Atenção Médica Integrada, Escritório de Prática Jurídica, entre diversos outros
núcleos de extensão. Estruturas modernas que fazem a
diferença para a educação do país.
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Ensino, Pesquisa e Extensão

Universidade
de excelência
A Universidade de Fortaleza é lugar de descobertas científicas,
formação de riquezas, prestação de serviços e informação, além
de um poderoso meio de integração global e crescimento pessoal

O dia 21 de março de 1973 foi
marcante para a vida de muitas
pessoas. Acabava de nascer, junto
com as oportunidades de capacitação profissional, a esperança de
melhores oportunidades de trabalho. Estava sendo realizada, pelo
então ministro da educação Jarbas
Passarinho, a aula inaugural da
Universidade de Fortaleza.
No seu primeiro ano de funcionamento, a Unifor já contava com
mais de mil alunos distribuídos
pelos 15 cursos ofertados. Em passos rápidos, a Unifor se desenvolveu multiplicando o número de
estudantes. Hoje mais de 25 mil
alunos fazem parte da graduação
e 1.600 da pós-graduação. Já são
mais de 50 mil profissionais graduados e cerca de 7.000 pós-graduados.

Compromisso
com a sociedade
A Unifor é conhecida em todo
o país e se destaca no Nordeste
como uma instituição socialmente responsável. Os projetos sociais
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são apoiados pela Fundação Edson Queiroz e envolvem estudantes e profissionais de diversas áreas. Exemplos não faltam para ilustrar essa atuação que a Unifor desempenha desde a sua criação. O
conhecimento e a tecnologia para
apoiar a criação de pequenos negócios são as metas do Núcleo de
Ações Estratégicas. O projeto acontece junto à comunidade do
Dendê, localizada nas proximidades do campus. O Centro de Formação Profissional - CFP é outra
iniciativa que gera emprego e renda para os moradores da comunidade, oferecendo cursos técnicos
e profissionalizantes.
No Núcleo de Atenção Médica
Integrada (Nami), um complexo de
14 mil m², referência no Norte e
Nordeste desde 1978, são ofertados
serviços de saúde à população em
geral. No campo da orientação jurídica, o Escritório de Prática Jurídica (EPJ) é um grande laboratório
e espaço para a prática cidadã, onde
são ofertados serviços como assistência jurídica gratuita, consultoria,
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educação jurídica e solução
extrajudicial de disputas. O EPJ tem
convênio com a Justiça Federal e
com a Defensoria Pública do Estado e atua em parceria com diversas
entidades de direitos humanos e
comunidades de bairro.
A Escola de Aplicação Yolanda
Queiroz, fundada em 1982, proporciona educação gratuita a crianças
do Jardim I até a primeira série do
ensino fundamental. Os alunos recebem material escolar e fardamento, além de terem a oportunidade
de participar de várias atividades
extracurriculares.
O projeto Jovem Voluntário, criado em 2002 para contribuir com a
melhoria de pacientes que necessitam de assistência em casas de saúde e centros de reabilitação, é um
desses exemplos. Em outro programa, o Educação e Saúde na Descoberta do Aprender, acadêmicos transformam as clínicas de tratamento em
salas de aula alfabetizando crianças,
adolescentes e adultos com insuficiência renal, durante a hemodiálise.
Nas clínicas do curso de Odontologia, estudantes realizam atendimentos à comunidade, acompanhados
de seus professores.
E dessa forma a Universidade de
Fortaleza se destaca por meio dos
três pilares - ensino, pesquisa e extensão -, conjugados, oferecendo
aos seus estudantes a oportunidade de experimentar um amplo leque de vivências acadêmicas. Experiências que vão refletir diretamente numa formação profissional e humanista de qualidade.

De cima para baixo, da esq. para dir.: alunos no
campus, em 1979; atendimento fisioterápico
no Laboratório de Cinesioterapia, em 1985;
inauguração do Núcleo de Atenção Médica
Integrada - Nami, em 1978; Biblioteca, em
1977; cerimônia de Colação de Grau, em 1981;
ginásio da Unifor, em 1979; chanceler Edson
Queiroz conduz reunião, em 1979; vista
do Altar Votivo da Unifor, em 1978

Na memória

Fatos e datas
que marcam
Tendo a educação como gênero de primeira
necessidade, as palavras e a força transformadora do
empreendedor e visionário Edson Queiroz fizeram
nascer uma instituição que trouxe desenvolvimento
para toda a região. Atuando decisivamente nesse
processo de desenvolvimento, a Unifor chega ao seu
35º ano em 2008. Conheça a história do nascimento
da Universidade em fatos e datas importantes:
• 26 de março de 1971:
instalação da Fundação Edson Queiroz,
que seria mantenedora da Unifor.
• 15 de abril de 1971:
criação da Unifor pelos Conselhos Curador
e Diretor da Fundação Edson Queiroz.
• 17 de setembro de 1971:
lançamento da pedra fundamental
do campus da Unifor.
• 12 de setembro de 1972:
em plena fase de reforma do ensino universitário, a
Unifor recebe do Conselho Federal de Educação, por
votação unânime e pela primeira vez na história das
instituições de ensino superior particulares brasileiras, a autorização para funcionar já como universidade, sem que antes tivesse sido uma escola isolada.
• 4 de janeiro de 1973:
decreto do Presidente da República
autorizando o funcionamento da Unifor.
• 17 de fevereiro de 1973:
início do 1º Concurso Vestibular da Unifor.
• 21 de março de 1973:
aula inaugural da Unifor, proferida pelo
então ministro da educação Jarbas Passarinho.

4

março de 2008

