Informativo quinzenal | # 150 | 1O de maio de 2008 | www.unifor.br

Formação diferenciada
O mercado exige profissionais cada vez mais diferenciados, polivalentes e que estejam em constante
aperfeiçoamento. Por isso mesmo que o diferencial para o sucesso nesse campo é resultado dos
investimentos que você faz durante a vida acadêmica e profissional. O Jornal do Campus celebra sua
150ª edição e elege como tema para este momento a pós-graduação Unifor. Se você está se formando,
fique por dentro do calendário de inscrições; mas se acabou de ingressar na Universidade,
saiba que num piscar de olhos a sua vez chegará.
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INSCRIÇÕES

DENGUE

ARTE

Dois dos cinco mestrados estão com
editais para serem divulgados nos
próximos dias. Os interessados já
podem se preparar para a seleção

A Unifor também está na luta
contra a proliferação da dengue no
estado do Ceará. Uma campanha
busca conscientizar para prevenir

Ainda em cartaz no Espaço Cultural
Unifor, a exposição Rubens tem
atraído visitantes de todo o estado.
Você não pode deixar de visitar
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PÓS-GRADUAÇÃO

Especializações
Cada curso tem um período de
inscrição específico. É preciso
consultar o site da Unifor www.unifor.br. Confira os cursos de
especialização com inscrições abertas:
• ANATOMIA FUNCIONAL

E BIOMECÂNICA
• ARQUITETURA DE INTERIORES
• ATENÇÃO FARMACÊUTICA
• DIREITO PROCESSUAL CIVIL
• EXECUTIVO JR. - FORMAÇÃO

DE JOVENS EXECUTIVOS
• GESTÃO DE OBRAS DE

ENGENHARIA
• MARKETING
• PAISAGISMO
• PSICOLOGIA JURÍDICA

Do acadêmico
A pós-graduação Unifor oferta cinco cursos de mestrado, dois cursos de

Você sabia?
Especialização
Esses cursos abrangem
todo tipo de especialização.
Tendo como foco o
mercado de trabalho,
funcionam como um
treinamento técnico direcionado, destinando-se aos
profissionais que querem
ampliar conhecimentos
para melhor enfrentar a
concorrência do setor
profissional. Para ser reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC), os cursos
devem ter carga horária
mínima de 360 horas-aula.

Desde 1979, a Universidade de Fortaleza atende às expectativas de um ambiente de mercado cada vez mais competitivo, elevando o número de profissionais pós-graduados em diversas áreas. A Instituição conta com mais de cinqüenta cursos de especialização, cinco cursos de mestrado - nas áreas de saúde, tecnologia,
administração, humanas e jurídica, além de um doutorado na área
jurídica e outro em Biotecnologia.
O corpo docente dos mestrados é composto por 100% de
doutores e os cursos de especialização contam com 80% de mestres, número superior ao total de 50% exigido pelo Ministério da
Educação - MEC. Além da visão de mercado, promove-se o estí-

• PSICOMOTRICIDADE
• ENGENHARIA CLÍNICA
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• ESTRUTURA DAS EDIFICAÇÕES

Psicologia

• CRIAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• CRÍTICA DE ARTE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
diploma de curso superior (fotocópia
autenticada), currículo comprovado
(modelo fornecido pela Unifor),
carteira de identidade (fotocópia
autenticada), histórico escolar
(graduação), declaração e/ou
indicação do local de trabalho, outros
documentos de nível acadêmico,
declaração de quitação da
Tesouraria e Biblioteca da Unifor
para ex-alunos (expedida pela
Secretaria da Pós-Graduação)
ATENDIMENTO:
Horário: 8h às 11h e 14h às 22h
Local: Bloco B, Sala 18 - Inclusive
aos sábados (8h às 12h)
Informações adicionais: Divisão
de Pós-Graduação/Unifor
Fones: (85) 3477 3174/3178
Fax: (85) 3477 3215

Sofrimento psíquico, sujeito,
sociedade e cultura. É a partir
desse tema central que pesquisadores do mestrado em Psicologia da Unifor desenvolvem
suas pesquisas. Na área de concentração psicologia, sociedade
e cultura, há duas linhas de
pesquisa: produção e expressão
sociocultural da subjetividade e
ambiente, trabalho e cultura nas
organizações sociais. Na área de
concentração em estudos psicanalíticos, uma linha de pesquisa:
sujeito, sofrimento psíquico e
contemporaneidade. Com uma
produção científica tão intensa,
é natural que o mestrado possua uma publicação própria a revista Mal-estar e subjetividade, que já está na 14ª edição.
A revista alcançou a nota máxima, de acordo com a avaliação
da Capes, e no final do ano
passado o conceito do próprio
mestrado subiu de 3 para 4.
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Direito
Constitucional
O programa de pós-graduação
em Direito da Unifor foi avaliado com conceito 4 pela Capes
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Em 1999, foi criado o
mestrado, com foco no direito
constitucional público e teoria
política. Em 2006, com a criação do doutorado em Direito
Constitucional, surgia uma nova
área de concentração, em direito privado. As inscrições para as
próximas turmas começam em
maio. Serão ofertadas 25 vagas
para o mestrado e 4 para o
doutorado em Direito Constitucional. Oportunidade de titulação sim, mas acima de tudo de
um conhecimento mais aprofundado e amplo do direito.
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Adm

O primeiro mes
Unifor, em 1995
objetivo de
lacuna no est
capacitação de
executivos e
organizações. O
de concentraçã
e gestão orga
se divide em
pesquisa: estraté
e gestão
ambiental.
Administração d
a melhor aval
pelo Ministéri
além de ser re
Capes c

ao profissional
doutorado e mais de 50 cursos de especialização em diversas áreas
mulo à pesquisa através de encontros anuais permanentes e dos
projetos desenvolvidos nos cinco núcleos de pesquisa.
Para aqueles que sabem da importância de continuar se especializando após a graduação, a Unifor possibilita tanto uma formação acadêmica como a especialização com foco no mercado
de trabalho. É importante saber que há uma distinção nas modalidade dos cursos de pós-graduação ofertados no Brasil. Os programas de pós-graduação, no sentido mais tradicional, são os
cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado (chamados de
pós-graduação stricto sensu), enquanto as especializações perfazem a pós-graduação na modalidade lato sensu.

inistração

strado criado na
5. Surgiu com o
preencher uma
tado referente à
e pesquisadores,
consultores nas
curso tem área
o em estratégia
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pública social e
O mestrado em
a Unifor obteve
iação do estado
o da Educação,
econhecido pela
com conceito 4.

Informática
Aplicada
Desde o início de suas
atividades, em 1999, o curso
incentiva o desenvolvimento de
pesquisas que propõem soluções para problemas atuais e
importantes da sociedade. Em
uma proposta de interação com
a sociedade, o mestrado foi
criado com o intuito de formar
profissionais focados nas áreas
de pesquisa, ensino, desenvolvimento e aplicação de novas
tecnologias na área de informática. O curso, avaliado com
conceito 4 pela Capes, concentra-se nas seguintes linhas
de pesquisa: computação
aplicada, banco de dados,
engenharia de software e
engenharia do conhecimento.
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Mestrado,
Doutorado e
Pós-Doutorado
O mestrado, o doutorado
e o pós-doutorado são
opções para quem
pretende cursar uma
pós-graduação stricto
sensu. Escolhem essa
carreira aqueles com
forte vocação para a
pesquisa e a produção
do conhecimento
científico. Os três cursos
conferem um diploma
acadêmico, pré-requisito
para quem pretende
lecionar em cursos de
nível superior.

Saúde Coletiva
O mestrado em Saúde Coletiva,
anteriormente denominado
Educação em Saúde, foi criado
em 1999 com base na atuação
significativa da Instituição na
área da saúde e na experiência
bem-sucedida do curso de
especialização em Educação em
Saúde Pública. Um dos objetivos
do mestrado em saúde coletiva
é realizar pesquisas na comunidade que identifiquem as deficiências existentes e, a partir
desses resultados, desenvolver
soluções para melhorar a saúde
da população. Atualmente existem 37 projetos sendo desenvolvidos dentro das seguintes
linhas de pesquisa: análise da
situação de saúde, cultura e humanização em saúde e políticas e
prática na promoção de saúde.
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Mestrados
Tendo iniciado suas atividades em
1995, 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 obedecem ao
seguinte calendário:
• MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
Inscrições entre outubro e novembro,
com início das aulas em fevereiro.
Fone: (85) 3477 3229
Fax: (85) 3477 3065
E-mail: cma@unifor.br
Atenção: Os candidatos que desejam
concorrer à seleção desse mestrado
devem antes se inscrever no Teste
Anpad, o exame de proficiência
utilizado pelas mais importantes
instituições de ensino superior do
Brasil, que está com inscrições abertas
somente até o dia 16 de maio.
• MESTRADO EM
DIREITO CONSTITUCIONAL
Inscrições entre maio e junho, com
início das aulas no segundo semestre.
Fone: (85) 3477 3266
Fax: (85) 3477 3058
E-mail: mdc@unifor.br
• MESTRADO EM PSICOLOGIA
Inscrições em maio de cada ano,
com início das aulas em agosto.
Fone: (85) 3477 3219
E-mail: cmps@unifor.br
• MESTRADO EM

INFORMÁTICA APLICADA
Inscrições abertas entre setembro
e outubro, com início das aulas no
primeiro semestre do ano seguinte.
Fone: (85) 3477 3268
Fax: (85) 3477 3061
E-mail: mia@unifor.br
• MESTRADO EM

EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Inscrições em novembro,
com início das aulas no primeiro
semestre do ano seguinte.
Fone: (85) 3477 3280
Fax: (85) 3477 3062
E-mail: mes@unifor.br

EXPOSIÇÃO
UNIFOR 35 ANOS

Gravuras de Rubens no Kit comemorativo
Espaço Cultural Unifor
A mostra pode ser visitada no
Espaço Cultural Unifor até 27 de julho

Rubens - o gênio do barroco e sua
obra gráfica, uma mostra inédita em toda
a América Latina, torna possível a apreciação de raríssimas gravuras da arte barroca do século 17 aqui mesmo no Espaço Cultural Unifor. A iniciativa da Fundação
Edson Queiroz proporcionou a vinda do
acervo com 82 gravuras, contendo o melhor da obra gráfica de Peter Paul Rubens.
As obras saíram do do museu Siegerland
Oberen Schloss, localizado em Siegen, na
Alemanha, direto para a Universidade de
Fortaleza. Uma oportunidade única de ter
acesso ao melhor da arte mundial. Mais
informações: (85) 3477 3319.

Inscrição de
transferidos e graduados

PREVENÇÃO

Campanha
contra a dengue

EXPEDIENTE

A Universidade também está na
luta contra a proliferação da dengue no estado. Uma campanha de
alerta produzida pela Diretoria de
Comunicação e Marketing sai do
campus e ganha as ruas, ressaltando a importância dos cuidados com os fatores de transmissão da doença. Em todo o campus
e em estabelecimentos comerciais, colégios, prédios e condomínios de Fortaleza, a campanha
ganha vida em cartazes e cartilhas
educativas. Na TV aberta, está sendo veiculado um VT de quinze segundos que ressalta a necessidade de que a população se mante-

Pelo campus, funcionários e professores circulam
com a camisa Unifor 35 anos, que faz parte do kit
comemorativo recebido por todos os funcionários da
Instituição. Além da camisa oficial, uma caneta e um
cartão com dedicatória do chanceler Airton Queiroz
compõem o kit distribuído para 1.226 funcionários
administrativos, 1050 professores e 136 estagiários.

nha atenta às precauções para
evitar a contaminação. A iniciativa recebe o apoio do Sistema Verdes Mares de Comunicação.
Anúncios de jornal complementam a campanha na mídia de massa. “Trata-se fundamentalmente de
uma campanha de alerta contra a
dengue por meio da qual a Universidade de Fortaleza se posiciona
nessa questão de grande interesse público. O propósito é contribuir com as ações de prevenção à
doença e promover a conscientização em toda a sociedade”, explica a diretora de comunicação e
marketing da Unifor, Valerya Abreu.

A Universidade está com inscrições abertas ao
ingresso de transferidos e graduados para o segundo
semestre de 2008. Os candidatos podem se inscrever
na Divisão de Assuntos Estudantis - DAE, no prédio
da Reitoria, das 8h às 22h. Os cursos, vagas e demais
condições da seleção constam no Edital publicado
no site www.unifor.br. Informações: (85) 3477 3164.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• TRANSFERÊNCIA
Declaração de que está regularmente matriculado
no presente semestre, declaração de autorização
ou reconhecimento do curso, histórico escolar
atualizado, cópia da carteira de identidade e do
CPF, 1 foto 3x4 colorida e recente, comprovante
de pagamento de taxa no valor de R$ 100,00.

• INGRESSOS DE GRADUADOS
Cópia do diploma de curso superior reconhecido,
cópia do histórico escolar, cópia da carteira
de identidade e do CPF, 1 foto 3x4 colorida
e recente, comprovante do pagamento
de taxa no valor de R$ 170,00.
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