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Férias, sim,
mas com
criatividade
minando e os ânimos se
O semestre está quase ter
: o lazer e o descanso
desviam para um outro fim
a parada para repor as
nas férias. Nada como um
emos, mas o que talvez
energias. Disso nós já sab
ríodo de férias pode ser
você não saiba é que o pe
exercitar a criatividade
um bom momento para
es. Praticar algum
e agendar diversas atividad
, ir ao teatro ou mesmo
esporte, fazer intercâmbio
o pode ser feito no
fazer aquele curso que nã
ima edição do
período de aulas. Nesta últ
us fala sobre
semestre, o Jornal do Camp
po livre pode
férias e mostra que o tem
e e disposição.
ser sinônimo de criatividad
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DOUTORADO

FÉRIAS

ESPORTES

Os pesquisadores André Feitosa
e Taís Castelo Branco foram
convidados com destaque para
cursar doutorado fora do Brasil

As opções no campus são
as mais diversas para quem
prefere curtir as férias com
uma agenda cheia. Confira

A Universidade embarca
delegação de atletas para
participar da Olímpiada
Universitária Nacional
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SAÚDE

Interação com
instituições
internacionais
Visita a universidades
dos EUA e Canadá abre
caminho para intercâmbio
entre instituições e traz
oportunidades de estágios
e troca de conhecimentos

O assessor pedagógico do curso
de Medicina, prof. Henrique Sá,
a diretora do CCS, prof.ª Fátima
Veras, e a coordenadora do
curso de Fonoaudiologia,
prof.ª Christina Praça

DESTAQUE
De 11 a 23 de maio, representantes do
Centro de Ciências da Saúde (CCS) visitaram
universidades dos Estados Unidos e do Canadá, com o propósito de interagir e trocar
experiências principalmente para a implementação de inovações curriculares. A comitiva,
formada pela diretora do CCS, prof.ª Fátima
Veras, o assessor pedagógico do curso de
Medicina, prof. Henrique Sá, e a coordenadora do curso de Fonoaudiologia, prof.ª
Christina Praça, visitou as Universidades do
Novo México, de Harvard e de Toronto.
Ao todo foram realizadas 23 reuniões,
cuja participação da Unifor traz inúmeros
benefícios. Dentre eles, estágios para alunos
nas Universidades visitadas, nas áreas clínicas
e de saúde coletiva, intercâmbio para alunos
e professores e oportunidades de consultoria
internacional na área de desenho de currículo integrado para a formação de profissionais de saúde. Além disso, o intercâmbio
promoverá inovações para capacitação de
docentes e discentes, através de videoconferências e da vinda de professores e da
cooperação internacional em pesquisas desenvolvidas no CCS. “Considero que a experiência vivenciada nas Universidades dos
Estados Unidos e do Canadá foi muito valiosa,
visto que foi possível observar como estamos
conectados com os avanços na área de
formação dos profissionais de saúde e com
as tendências mundiais mais modernas que
favorecem o trabalho integrado e interprofissional”, ressalta a prof.ª Fátima Veras. Outro
aspecto interessante segundo a diretora “foi
despertar nos gestores das instituições
visitadas o interesse em vir à Unifor e participar em forma de cooperação com os processos de inovação curricular, pesquisa e
capacitação docente e discente”.

Direto para o doutorado
O estudante do curso de Psicologia André Feitosa foi convidado pela Universidade
de Viena, uma das mais tradicionais da Europa, a ingressar em seu doutorado. O
estudante é um dos poucos pesquisadores
do mundo que trabalham com notoriedade a tendência formativa, conceito da psicologia humanista. No Brasil, não é permitido
ir direto para o doutorado, sendo comum
em universidades da Europa e dos EUA.
Mais que uma vaga para o doutorado,
a presença do pesquisador em Viena permitirá um acordo de cooperação técnica entre
as instituições. O acordo gera troca de
conhecimento, além da chance de capacitação de mais pesquisadores na universidade européia. André, que se define um
apaixonado pela pesquisa, explica que para
ele a graduação não faria sentido se não
fosse para produzir conhecimento acadêmico. “Já entrei na graduação com esse
propósito. Boa parte do curso foi estudando,
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participando de eventos na Unifor, pesquisando, viajando, apresentando trabalhos,
organizando livros, ou seja, produzindo conhecimento aqui neste ambiente", explica.
Assim como André, a ex-aluna do curso
de Psicologia Taís Castelo Branco também
embarca para o doutorado fora do país.
Taís foi aceita no programa de doutorado
em Psicologia Clínica na Universidade de
Laval, no Canadá. Taís trabalhava no mestrado em Psicologia desde 2003, continuando após sua formatura em 2006 como
pesquisadora colaboradora de um dos
laboratórios do mestrado. Tendo em vista
sua formação em Psicoterapia HumanistaFenomenológica, Taís contará com bolsa
da Universidade de Laval para desenvolver
a partir de setembro de 2008 pesquisa
qualitativa de doutorado, em parceria com
o mestrado em Psicologia da Unifor, sob a
orientação do prof. Leanza, que trabalha
em um referencial humanista transcultural.
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FÉRIAS

Parada criativa
Muitos alunos encontram no
período das férias tempo
para pôr em prática projetos
deixados de lado durante o
semestre. Fazer um curso,
voltar para a academia,
colocar a agenda cultural
em dia ou viajar. Não faltam
opções. Os adeptos do
chamado ócio criativo
mostram que é possível fazer
diversas atividades sem
deixar o descanso de lado

Se para algumas pessoas o recesso das
férias é momento para descansar e ficar em
casa, o aluno do curso de Publicidade Helder
Santos aproveitou as férias do semestre
passado para trabalhar nos EUA. Experiente
em intercâmbio, Helder passou dois meses
trabalhando nos complexos da Disney. Utilizou o tempo entre um semestre e outro da
faculdade para adquirir experiência profissional em outro país. Helder falou com o
Jornal do Campus de São Luís, no Maranhão,
onde participa de uma mostra de comunicação, sobre a experiência que considera muito
rica. “Participei de uma seleção da
STB (operadora de intercâmbio cultural) na Unifor e embarquei para
a Disney. O objetivo era ganhar
experiência de trabalho lá. O tempo
que passei foi bem empregado.”
Já as amigas Raíssa Freitas e
Bárbara Sousa, alunas do curso de
Direito, programam juntas o recesso
de julho. Na lista de atividades,
viagem à cidade natal, engajamento
em projetos de voluntariado e
aquela “escapada à praia”, que “é
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Intercâmbio
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Atividades esportivas
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de lei”, diz Raíssa. “Nas férias, costumo ir à
praia e viajo para Juazeiro do Norte”. Raíssa
combina com a amiga Bárbara o ingresso
em alguma atividade de voluntariado.
“Estamos nos programando para entrar em
um projeto de voluntariado”, atividade
bastante enriquecedora.
Aqui mesmo no campus da Unifor encontram-se inúmeras opções para desfrutar com
satisfação e criatividade do período de férias.
Atividades culturais, esportivas, capacitação
e muito mais. Aí vai uma listinha de alternativas
para você programar suas férias. Com estas
dicas, o Jornal do Campus fecha o semestre
e deseja um bom recesso. Até a volta.
Música no Festival
Eleazar de Carvalho
esentações e
Outra alternativa são as apr
de Carvalho,
cursos do Festival Eleazar
o, no Teatro
de 29 de junho a 20 de julh
ção contempla
Celina Queiroz. A programa
s, cursos de
concertos sinfônicos, recitai
sos de dança
instrumentos musicais e cur
a vocal,
e coreografia, canto e técnic
de banda,
regência de coro, regência
da música,
ia
tór
música de câmara, his
história da arte.

Academia Unifor
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selho Regional de Educação
a avaliação
de realizar os exercícios sob
s, os pratide profissionais qualificado
nutricionale
ca
cantes são avaliados físi
as atividades.
mente antes de começarem

TEATRO

Advocacia
segundo os
irmãos Marx
EXPOSIÇÃO

Arte e educação
Mais de nove mil estudantes do ensino fundamental já visitaram a
exposição da obra gráfica de Rubens através do Projeto Arte-Educação
“Foi uma atividade bem diferente. Quando
chegarmos em casa, vamos fazer um relatório
sobre a visita, mas sei que vai ser divertido”,
explica Kátia Samira, aluna da escola de ensino fundamental Constança Távora. A aluna
e mais 42 colegas de classe visitaram o Espaço Cultural Unifor na manhã de 12 de junho.
“Vou me lembrar das pinturas e das cores”,
completa Fábio Emanuel, amigo de Kátia.
Beneficiados pelo Projeto Arte-Educação,
da Fundação Edson Queiroz, esses alunos

conheceram gravuras centenárias de um dos
principais representantes da arte mundial:
Rubens. Proporcionar uma educação global
é meta do projeto, que tem levado interação
com a arte a milhares de estudantes do ensino fundamental e médio, além de universitários em toda a Fortaleza. O contato com
a arte é fundamental para a educação global
que queremos passar para nossos alunos”,
explica o professor, acompanhante do grupo, Arnaldo Gomes.

INTERAÇÃO

Alunos da UFPI no campus

EXPEDIENTE

Alunos da graduação em Educação Artística da Universidade Federal do Piauí (UFPI)
visitaram o campus na manhã do sábado, 7
de maio, para conhecer o Espaço Cultural
Unifor e a exposição de Rubens. O convite foi
feito pelo reitor da Unifor, Carlos Alberto Batista,
ao reitor da UFPI, Luiz de Sousa Santos Júnior.
A interação entre as instituições marca o momento em que a Unifor abre as inscrições para
a sua mais nova graduação: o curso de Belas
Artes, ofertando 60 vagas no processo seletivo
2008.2. O curso proporcionará habilitação em
Artes Plásticas e Artes Cênicas.

Neste mês, o projeto Teatro Celina Queiroz Grandes Espetáculos traz a atriz Heloisa
Périssé e grande elenco, na deliciosa comédia Advocacia segundo os irmãos Marx.
Através de seis esquetes, extraídas basicamente de programas de rádios levados ao
ar entre 1932 e 1933, uma “famosa”
advogada, representada por Heloisa Périssé, se vê cercada por toda sorte de incompetentes e preguiçosos, na busca por
alguma maneira de se dar bem na vida.
Mesmo que para isso tenha que apelar
para estratagemas não lá muito éticos.
SERVIÇO:
• Dias 20, 21 e 22 de junho,
sexta e sábado, às 21h, e domingo,
às 19h, no Teatro Celina Queiroz
Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)
Mais informações: (85) 3477 3033 / 3239

ESPORTE

Olimpíada
Universitária
Dia 19 de junho, a Unifor embarca delegação de atletas para participar da Olimpíada
Universitária Nacional, que acontece de 20 a
29 de junho em Maceió (AL). A delegação
representará o Ceará nas seguintes modalidades: vôlei masculino e feminino, basquete
masculino e feminino, futsal feminino,
atletismo e natação.

Desafio de Surf
A aluna do curso de Direito Tânia Luisa
ficou com o segundo lugar no Desafio Internacional de Surf Universitário Brasil x Estados
Unidos. A competição, realizada no domingo,
8 de junho, na Praia do Futuro, trouxe a vitória
para o Brasil, que fez 30.763 pontos, enquanto os americanos fizeram 24.703.
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