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Os melhores no
Grande Prêmio da Unifor
O que acontece quando os grandes do atletismo mundial se reunem na Unifor
já é uma combinação conhecida por muitos. Superação, garra e rendimentos
de altíssima qualidade se somam a cada nova edição do Grande
Prêmio Sul-Americano Caixa Unifor de Atletismo. Público,
organizadores e atletas de diversos países se encontram
nessa festa do atletismo, e a Universidade renova
sua vocação para os esportes. Que venha
mais um GP de tantas emoções.
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VESTIBULAR

ARTE

EXTENSÃO

A partir do dia 2 de junho,
a Universidade recebe
inscrições de candidatos
para o Vestibular 2008.2

No Espaço Cultural Unifor, Rubens
– o gênio da gravura e sua obra
gráfica e, na Biblioteca, Síntese.
Confira a agenda cultural

Estão sendo ofertados cursos
para a comunidade acadêmica,
profissionais e demais
interessados em diversas áreas
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VESTIBULAR

Divulgado
o edital

GESTÃO

Nami é premiado
Núcleo é reconhecido por resultados alcançados com a aplicação de
enfoques de liderança e gerência baseados no trabalho em equipe

O Núcleo de Atenção Médica Integrada
da Unifor teve sua experiência de gestão
em saúde selecionada pela organização
americana LeaderNet como a segunda melhor dentre mais de 55 casos de 40 países
analisados, entre fevereiro e abril deste ano.
O Prêmio de Liderança e Gerência (LMA),
que está na segunda edição, reconhece e
celebra o trabalho de gerentes e suas equipes que obtiveram melhoras significantes no
setor de saúde em diversos países. O Núcleo
terá suas aplicações em gestão na área de
saúde retratadas nos veículos de divulgação da organização LeaderNet e em outros
meios de comunicação internacionais.
A LeaderNet é uma organização privada
americana sem fins lucrativos que dá su-

Desde a sexta-feira, 2 de maio,
consta no site www.unifor.br o edital
para o processo seletivo do segundo
semestre de 2008 da Universidade de
Fortaleza. O edital estabelece as condições para inscrição no concurso,
com vagas ofertadas nos cinco centros
do conhecimento: Centro de Ciências Administrativas, Humanas, Jurídicas, da Saúde e Tecnológicas.
As inscrições acontecem de 2 a
17 de junho e a prova, no dia 20 de
junho. Para outras informações, você
pode consultar o site ou a Comissão
Permanente do Processo Seletivo
(CPPS), nos telefones (85) 3477 3118
e 3477 3249.

porte para programas de saúde em todo o
mundo, com foco em liderança e gestão na
área de saúde.
Para o diretor do Nami/Unifor, prof. Flávio Ibiapina, esse é um momento de reconhecimento do trabalho desenvolvido pela
equipe do Nami, já que é a primeira vez
que uma instituição do Brasil se classifica
entre as três melhores posições no prêmio.
“Formamos uma rede de trabalho interdisciplinar que gera melhorias efetivas em todo
o setor da saúde, com destaque aos atendimentos à comunidade que promovemos.
As decisões são compartilhadas com os responsáveis técnicos, diminuindo os níveis de
hierarquia e tornando o trabalho em equipe muito mais eficiente”, explica.
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ATLETISMO

As emoções
se renovam
Pelo quarto ano consecutivo, o campus
da Universidade de Fortaleza recebe
o melhor do atletismo mundial

O Estádio de Atletismo da Unifor é palco do
principal torneio de atletismo do Nordeste brasileiro, pelo quarto ano seguido. Cerca de 170
atletas de 25 países participam do GP Caixa/
Unifor de Atletismo 2008. Com uma estrutura
de ponta e uma pista que atende às exigências
da Associação Internacional das Federações de
Atletismo (IAAF), o Parque Desportivo da Unifor
recebe os maiores nomes do atletismo mundial
para a disputa que integra o circuito internacional de meetings.
Entre as atrações, atletas de destaque nacional e internacional disputam as provas, como
Jadel Gregório, Keila Costa, Maurren Maggi,
Osleidys Menéndez, David Giralt e Libor
Charfreitag. Do total de participantes na capital
cearense, 95 (48 homens e 47 mulheres) vêm
de 24 países estrangeiros. O Brasil entrará com
79 atletas (40 homens e 39 mulheres).
A organização do evento espera um grande
público para o torneio deste ano. Em 2007, cerca de 3.500 pessoas assistiram aos 140 atletas
de 20 países competirem em 17 provas, todas
contando pontos classificatórios às finais do
Mundial de Atletismo.
De acordo com o chefe da Divisão de Esportes, professor Carlos Augusto Costa, a expectativa é que o GP 2008 mais uma vez se
consolide como um evento de referência no
desenvolvimento do desporto cearense. “A consolidação já é realidade e a experiência na realização dos meetings tem trazido grandes parcerias e gerado grandes frutos, como a recente

criação do Centro
Nacional de Treinamento de Atletismo”. Resultado
de um grande projeto de incentivo à
formação de atletas, o Centro foi lançado oficialmente no dia 3
de março deste ano e é mantido com apoio da
Unifor, CBAt e Caixa Econômica Federal.
O GP conta pontos para os atletas buscarem a classificação para a Final Mundial de Atletismo (WAF 2008), marcada para 13 e 14 de
setembro, em Stuttgart, na Alemanha. Os oito
primeiros do circuito internacional garantem o
lugar na Final do Mundial. A relevância da competição justifica a dedicação para alcançar bons
resultados nas provas. “Por isso, os eventos representam boas possibilidades para os nossos
atletas buscarem os índices para os Jogos Olímpicos de Pequim (que terá o torneio de atletismo de 15 a 24 de agosto)”, explica Roberto
Gesta de Melo, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que também é membro do Conselho da IAAF.
Com certeza, quem gosta de atletismo terá
bons motivos para comparecer à pista no campus
da Unifor. O principal é que a parceira entre a
Unifor, a Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) e a patrocinadora oficial, Caixa Econômica Federal, possibilita a organização de um evento que conta, outra vez, com a participação de
grandes atletas brasileiros e estrangeiros.
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INFRA-ESTRUTURA

Parque
desportivo
O Estádio de Atletismo da Unifor,
uma das maiores e mais qualificadas
estruturas do país, foi inaugurado em
maio de 2005, com a realização do
Grande Prêmio Sul-Americano Unifor/
Caixa de Atletismo. A competição reuniu 120 atletas de 25 países, entre campeões olímpicos e outros ranqueados
entre os 10 melhores do mundo. A
pista sintética do Estádio de Atletismo,
semelhante à utilizada nos últimos Jogos Olímpicos, é uma das poucas do
Brasil adequadas para a realização de
competições internacionais de qualquer nível, por possuir certificação da
Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF). A estrutura
funciona como espaço de prática para
os alunos do curso de Educação Físicas e demais áreas de interesse.

SÍNTESE
DEPOIMENTOS

Exposição no
hall da Biblioteca

Ex-alunos
deixam
seus registros

A mostra reúne pinturas, em tela e em
papel, xilogravuras e gravuras em metal
Após dez anos desde a sua primeira exposição na Unifor,
o artista plástico Hilton Queiroz volta apresentando pinturas
e gravuras na exposição Síntese, uma retrospectiva dos
15 últimos anos de trabalho que inclui duas importantes
obras do começo da carreira do artista. Uma, intitulada
Delícias, de 1991, foi sua a primeira pintura; a outra, sem
título, recebeu menção honrosa no 44º Salão de Abril, em
1993. “Não tive problemas de passar na gravura aquilo
que eu já vivia com o meu trabalho na pintura. A pintura
inspira a gravura, que influencia posteriormente a pintura,
em um processo de retroalimentação criativo, muito rico”.

A Universidade criou um ambiente em
seu site para recordar sua história, parte
da vida de milhares de pessoas. Alunos e
ex-alunos falam de sua relação com a
Unifor e registram seu carinho pela Instituição. Confira alguns depoimentos:
SERVIÇO:
• Até 20 de maio, de segunda
a sexta, das 9h às 21h,
e sábado, das 9h às 14h,
no hall da Biblioteca
Informações: (85) 3477 3239

“A Unifor proporcionou-me conhecer
um novo mundo e ensinou-me a vencer
os desafios da vida! Aqui fiz grandes e
verdadeiras amizades. Vou levar tudo
que aprendi e vivenciei nesses últimos
anos nessa esplêndida universidade por
toda a minha vida!!!!!”
Rafaele Teixeira Borges
Fisioterapia, turma de 2004.2

Cursos de extensão

PEÇA INFANTIL

Confira os cursos de
extensão com inscrição abertas.
Inscrições: www.unifor.br/extensao.
Mais informações: (85) 3477 3114/
3255 ou extensao@unifor.br.

As fadas
Uma estrada. Dois viajantes. Um encontro. Uma história: a partir das atitudes
e palavras de duas irmãs, uma enigmática senhora decidirá o destino de cada
uma delas. Como terminará essa história?
Para saber, vale conferir o espetáculo infantil As fadas, em cartaz no Teatro Celina
Queiroz, nos dias 17 e 18, 24 e 25, 31 de
maio e dia 1o de junho de 2008. Sempre
às 17h. Com texto, direção e elenco de
Edivaldo Batista e Paula Yemanjá, a peça
conta com ingressos a R$ 10,00 (inteira)
e R$ 5,00 (meia).

• ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM
FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL

“Lembrar da Unifor é muito gratificante,
pelas pessoas e pelo ambiente agradável
de se obter conhecimento. Sempre que
posso faço um passeio no campus, na
biblioteca e compartilho o ar dos que
desejam sempre mais conhecer. Obrigado Unifor, pela excelente contribuição
na minha vida profissional. Parabéns!!!”

• UTILIZANDO O MICROSOFT PRO-

José Edson da Silva
Psicologia, turma de 2004.2

JECT COM METODOLOGIA DO PMI
• AVALIAÇÃO E ATENÇÃO FONOAU-

DIOLÓGICA EM VOZ PROFISSIONAL
• LINGUAGEM E TÉCNICA DO

ROTEIRO AUDIOVISUAL
• MICROCONTROLADOR AVR

(ATMEGA16)
• NOÇÕES DE DIREITO ELETRÔNICO
• EXPORTAÇÃO NA PRÁTICA
• ABORDAGEM TERAPÊUTICA EM

REABILITAÇÃO CARDIOLÓGICA
• SKETCHUP APLICADO
AO PROJETO DE INTERIORES

“Unifor, minha vida, foste a responsável
pela concretização da maioria dos meus
sonhos. Aqui cursei a graduação e a
pós-graduação, fui bolsista e obtive meu
1º emprego. Com muita honra, fui a
primeira enfermeira contratada para o
Nami. Estou na Unifor há 29 anos e a
cada dia te amo mais. Fico emocionada
ao passar pelo campus e ver o esplendor
da realidade que foi sonhada pelo
saudoso chanceler Edson Queiroz, seu
criador. Unifor, amo-te e agradeço-te por
ser uma pequena parte da tua tão linda
história. Estamos todos de parabéns.”

• GESTÃO FINANCEIRA: UMA ABORDAGEM PARA EMPRESAS E PESSOAS

Léa Cristina Benzecry Almeida Benevides
Enfermagem, turma de 1979.2

• EXCEL AVANÇADO

EXPEDIENTE
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