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Unifor
expõe nos
Estados
Unidos
A Universidade de Fortaleza marcou
presença na Conferência Anual da Nafsa,
o mais importante evento de intercâmbio
entre universidades de todo o mundo. Este
ano, a Nafsa aconteceu em Washington D.C.,
capital dos Estados Unidos, reunindo 120
instituições de ensino superior. A participação
na conferência coloca a Unifor no mesmo
patamar das melhores universidades mundiais.
Nesta edição, saiba mais sobre a participação
da Universidade neste evento mundial.
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INSCRIÇÕES

PRESERVAÇÃO

EXTENSÃO

A Universidade recebe
inscrições para o vestibular
2008.2 e para ingresso de
transferidos e graduados

Ressaltando a preocupação
com a questão ambiental,
acontece em junho a Semana
do Meio Ambiente 2008

Um mergulho na arte da
culinária em dois novos
cursos que o setor de extensão
passa a ofertar. Saiba mais

4

5 | junho | 2008

1

4

Inscrições abertas
para o Vestibular
Para obter mais informações
sobre o processo seletivo,
os interessados devem
acessar o site www.unifor.br

As inscrições podem ser feitas pelo site,
no campus da Unifor e nos shoppings
Iguatemi, Benfica, North Shopping. A
documentação exigida é:
• fotocópia legível e autenticada da cédula
de identidade expedida pela Secretaria de
Segurança Pública - RG, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, por Ordens ou Conselhos que, por lei federal, tenham validade
como documento de identidade, cédula de
identidade para estrangeiros emitida por
autoridade brasileira e Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia, na forma da Lei
nº 9.503/97), válidas à data da inscrição;
• fotocópia legível e autenticada do
cartão de Cadastro de Pessoa Física - CPF
do candidato;
• fotocópia legível e autenticada do

A Unifor está com inscrições abertas para
o processo seletivo de candidatos ao próximo
semestre letivo da Instituição. A prova
acontece no dia 20 de junho. Neste vestibular,
são ofertadas vagas para 32 cursos de
graduação, com 2.575 vagas distribuídas nos
cinco centros de ciências: Centro de Ciências
Administrativas (CCA), Centro de Ciências
Humanas (CCH), Centro de Ciências Jurídicas
(CCJ), Centro de Ciências da Saúde (CCS),
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT).

Cursos ofertados por
Centro - Vestibular 2008.2

Centro de Ciências
Administrativas

Centro de
Ciências da Saúde

Administração
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Comércio Exterior
• Turismo e Hotelaria
•

Centro de Ciências Tecnológicas
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciência da Computação

Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de Computação
• Engenharia de
Controle e Automação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Eletrônica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia de Telecomunicações
• Engenharia de Produção
•

certificado de conclusão do ensino médio
ou documento original comprovando que
o candidato está cursando o último semestre
do terceiro ano;
• ficha eletrônica de inscrição devidamente preenchida;
• uma fotografia 3x4 colorida e recente;
• comprovante de pagamento da taxa
de inscrição, no valor de R$ 100,00, pagável
em qualquer agência bancária do território
nacional através de boleto impresso no ato
do preenchimento da ficha de inscrição;
• atestado médico com firma reconhecida, para o candidato ao curso de Educação Física, comprovando que está clinicamente capacitado a submeter-se aos esforços físicos exigidos durante a integralização
das disciplinas do curso.

Ciências da Nutrição
• Educação Física
• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia
• Fonoaudiologia
• Medicina
• Odontologia
• Terapia Ocupacional
•

Centro de
Ciências Humanas
Audiovisual e Novas Mídias
• Belas Artes
• Jornalismo
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Sociologia e Política
•
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Centro de
Ciências Jurídicas
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•

Direito

INTERCÂMBIO

O mundo
conhece
a Unifor
Na última semana de maio, representantes de
120 países visitaram o espaço da Unifor no mais
importante evento que reúne universidades de
todo o mundo, realizado na capital dos EUA
De 25 a 30 de maio, o centro do poder
político dos Estados Unidos, a capital
Washington D.C., recebeu a Conferência
Anual da Nafsa 2008. A Universidade de
Fortaleza participou com espaço próprio
no evento que este ano comemorou sua
60ª edição, reunindo as maiores universidades de todo o mundo. A Nafsa - National Association of Foreign Student Advisers
- é uma associação americana formada por
educadores que se preocupa cotidianamente com os rumos da educação internacional. Promove todo ano a maior feira das
universidades. Em 2008, a força e a representatividade da capital americana casaram perfeitamente com a repercussão do
evento, em uma das mais importantes edições já realizadas.
Cerca de 9.200 participantes de 120
países estiveram no evento, que teve como
tema o futuro da educação internacional.
No momento em que a internacionalização
é uma preocupação mundial nas instituições de ensino superior, a Unifor intensifica o contato com outros centros e firma
convênios por meio da exposição em eventos como esse. Participaram da Conferência

da Nafsa o vice-reitor de extensão, prof.
Randal Pompeu, a diretora de comunicação
e marketing, prof.ª Valerya Abreu, e a chefe
da Divisão de Intercâmbio, prof.ª Maria
Enedina Lima. O espaço da Unifor recebeu
ainda a visita especial do chanceler Airton
Queiroz e da senhora Celina Queiroz. “A Universidade dá mais um importante passo no
sentido de internacionalizar sua atuação,
fortalecendo vínculos institucionais mundialmente", analisa o chanceler.
“O evento é uma ótima vitrine para as
instituições de ensino superior em todo o
mundo apresentarem seus projetos, sendo
uma grande oportunidade para a troca de
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informações e referências. A participação
confirma que a Unifor está no mesmo patamar das melhores universidades mundiais",
afirma Valerya Abreu. De acordo com o prof.
Randal, foi possível fechar novos acordos,
rever parceiros e apresentar a pessoas de
várias nacionalidades os programas institucionais de ensino e intercâmbio da Unifor.
Além disso, os alunos ganham com novas
oportunidades de intercâmbio acadêmico,
estágio e trabalhos temporários no exterior.
“Os alunos só têm a ganhar com uma formação que propõe o respeito e a interação
com outras culturas. O engradecimento não
é apenas profissional, mas em todos os
sentidos”, ressalta o prof. Randal.
Um leque de ações se abre a
partir dos convênios. A prof.ª
Enedina acrescenta que a Universidade ofertará já a partir das próximas férias cursos de português
para estrangeiros, com atividades
práticas de visitas a pontos históricos de Fortaleza. “Além desse,
ofertaremos um curso com foco
na cultura brasileira também para
o público estrangeiro".

CURSOS

Cozinha
e culinária

FUTSAL

Destaques do futsal nacional: Elisângela Marques, Sérgio Schiochet,
Vanessa Cristina, Manoel Tobias e Djacir Franco, na Unifor

4º Grand Prix
O evento promoveu o contato de grandes ídolos do
futsal do Brasil com dezenas de crianças entre 10 e 12 anos
Até 8 de junho acontece o 4º Grand Prix
de Futsal. O campeonato internacional reúne
16 seleções, de quatro continentes, com jogos na Unifor. O GP, uma promoção da
Confederação Brasileira de Futebol de Salão
- Futsal (CBFS), será uma prévia da Copa do
Mundo de Futsal da Fifa, que acontecerá
no Brasil de 30 de setembro a 19 de outubro.

As Américas estão sendo representadas
por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai,
Colômbia, Chile, Venezuela e Canadá. A África
vem com Angola, Egito e Moçambique.
A Europa, com República Checa, Sérvia,
Ucrânia e Croácia. Fechando os 16 países,
a Ásia participa com a seleção do Irã. O
Brasil venceu as três edições do Grand Prix.

A Unifor oferta em junho e julho dois
cursos com formação na área de cozinha
e culinária: Lugar de Homem é na Cozinha e Mistérios das Cozinhas Tailandesa, Vietnamita e da Indonésia. Como
limpar os alimentos, a maneira correta de
cortá-los e a melhor ordem na realização
das receitas, dúvidas sobre a procedência
dos alimentos e onde encontrá-los no
mercado local se misturam a pequenos
toques do chef Leo Gondim, com aperfeiçoamento na Escola Lê Cordon Bleu de
Paris/França. Interessados podem procurar a Vice-Reitoria de Extensão.
SERVIÇO:
Cursos de extensão:
• Lugar de Homem é na
Cozinha - De 9 a 11 de junho
• Mistérios das Cozinhas Tailandesa,
Vietnamita e da Indonésia - De 8 a 11 de julho
Mais informações: 3477 3114 / 3253

CONSCIENTIZAÇÃO
UNIFOR 35 ANOS

Semana do
Meio Ambiente

Reconhecimento
ao longo do tempo

EXPEDIENTE

Uma história de 35 anos de atuação no ensino superior trouxe para a Unifor o
reconhecimento materializado em inúmeras premiações. No site www.unifor.br/35anos,
um ambiente especialmente criado para registrar e recordar toda a história da Instituição,
é possível saber mais sobre esses prêmios.
Entre eles, destaque para o Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante
e Banco Real, que a Unifor venceu em
2006 e 2007, além da Certificação
Ouro pelas Atividades de Monitorização
dos Processo de Esterilização (Central
de Material e Esterilização do Curso
de Odontologia), já em 2008.

Com o objetivo de estimular a sociedade na adoção de novas culturas e práticas ecologicamente sustentáveis, além de
proporcionar reflexões sobre o assunto, o
curso de Engenharia Ambiental da Universidade realiza, de 5 a 7 de junho, a
Semana do Meio Ambiente 2008. O evento
contará com seminários, palestras, apresentações artísticas e workshops no campus. Para mais informações, os interessados podem consultar o site www.unifor.br.
SERVIÇO:
• Semana do Meio Ambiente 2008
De 5 a 7 de junho, no auditório da Biblioteca
da Unifor - Informações: (85) 3477 3337/3182
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