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O melhor
vem agora
Na noite do dia 9 de julho, mais de 1.100 novos profissionais estarão
prontos para ingressar no mercado de trabalho, preparados para dar
o melhor de si. O momento é de muito alegria e será compartilhado
com a família, os amigos e todos aqueles que acreditaram
e investiram nesses profissionais. A Unifor esteve com
eles na maior parte do tempo. Foram anos de muito
esforço e dedicação. Mas o momento agora é
de recompensas. Os próximos anos serão
marcados pelas melhores conquistas.
E este é só o primeiro passo.
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ESPECIALIZAÇÃO

TRABALHO

PROJETOS

Depois da graduação,
os cursos de pós permitem
o foco em áreas de
interesse específicas

Confira uma entrevista
com o consultor,
headhunter e diretor
executivo Israel Araújo

Formandos falam sobre
seus planos pessoais
e profissionais para
os próximos anos
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CAPACITAÇÃO

Educação continuada
Cada vez mais o mercado tem exigido profissionais diferenciados
Se antigamente ter uma graduação era suficiente para ingressar no
mercado de trabalho, hoje as exigências já são outras. O mercado
procura profissionais qualificados,
atualizados, que ao mesmo tempo
tenham conhecimentos gerais e
especializados e que sejam empreendedores, inovadores, além de
saber trabalhar em equipe. Essa bagagem de conhecimentos e comportamentos é adquirida durante
toda a formação do profissional.
E é nesse mercado competitivo
que a Unifor atende às expectativas
e necessidades dos profissionais,
elevando o número de pós-graduados em diversas áreas. A Instituição
oferece cursos de extensão, 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.
A pós-graduação possibilita aos profissionais, além da atualização e aprimoramento

dos conhecimentos, trocas de experiências,
desenvolvimento pessoal, aumento das
perspectivas profissionais, maximização das
oportunidades no mercado e ampliação da
sua rede de contatos.

VANTAGENS DA
EDUCAÇÃO CONTINUADA
• Atualização

de conteúdos

• Aprimoramento dos conhecimentos
• Aumento de perspectivas profissionais
• Trocas

de experiências
• Desenvolvimento pessoal
• Ampliação da rede de contatos (networking)
• Maximização das oportunidades no mercado

Especializações
Confira os cursos de especialização que estão sendo ofertados pela Universidade
de Fortaleza. Cada curso tem um período de inscrição específico. Mais informações
podem ser obtidas no site www.unifor.br ou pelos telefones (85) 3477 3174/3178.
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• ANATOMIA FUNCIONAL
E BIOMECÂNICA
• ANIMAÇÃO GRÁFICA
E GAME DESIGN
• ARQUITETURA DE INTERIORES
• ATENÇÃO FARMACÊUTICA
• COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
• CRIAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS
• CRÍTICA DE ARTE
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO INTERNACIONAL
• DIREITO PROCESSUAL CIVIL
• ENGENHARIA CLÍNICA
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• EXECUTIVO JR. – FORMAÇÃO
DE JOVENS EXECUTIVOS

ESTRUTURA DAS EDIFICAÇÕES
• FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO
• FISIOTERAPIA

• MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

NEUROLÓGICA FUNCIONAL
• FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• GESTÃO AMBIENTAL
• GESTÃO ESCOLAR
• GESTÃO MUNICIPAL
• GESTÃO DE GRUPO NAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
• MARKETING
• MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
• MOTRICIDADE OROFACIAL
• PAISAGISMO
• PSICOLOGIA JURÍDICA
• PSICOMOTRICIDADE
• VOZ
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Mestrados e
doutorado
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Fone: (85) 3477 3229
MESTRADO EM DIREITO
CONSTITUCIONAL
MESTRADO EM PSICOLOGIA
MESTRADO EM
INFORMÁTICA APLICADA
MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA
DOUTORADO EM DIREITO
CONSTITUCIONAL

ENTREVISTA

O que o
mercado procura
Nesta edição, o Jornal do Campus fala sobre a importância da educação continuada
para a vida profissional, trazendo uma entrevista com Israel Araújo - consultor,
headhunter e diretor executivo desde 2003 de umas das maiores e mais
conceituadas empresas de recursos humanos do país. A empresa,
com mais de 30 anos, presta serviços de consultoria em RH em
áreas como outplacement, coaching, recrutamento e seleção.
JORNAL DO CAMPUS – A educação
continuada traz realmente benefícios
para a vida profissional?
ISRAEL ARAÚJO – Alguns fatores são determinantes para o aumento da empregabilidade e, conseqüentemente, para obtenção
de uma boa vaga no mercado de trabalho.
Dentre eles, destaco a formação de cada
profissional de acordo com o cargo pretendido. Quanto mais direcionada for a trajetória
de formação do profissional e maior for seu
conhecimento, maiores serão suas chances
de obter um bom emprego. A formação
acadêmica está quase no topo da lista de
principais fatores considerados na hora da
contratação, perdendo apenas para idade
e experiência técnica.
JC – Mesmo depois da graduação,
o quanto pode ser importante para
uma boa colocação profissional
continuar se aperfeiçoando?
IA – Os cursos de graduação, devido ao seu
conteúdo programático amplo, nem sempre
são suficientes para preparar alguém para a
prática. Além disso, a evolução e as exigências do mercado estão em contínua mudança.
Assim, o aperfeiçoamento contínuo é necessário para que o profissional se mantenha
atualizado e competitivo. Os cursos de pósgraduação são fundamentais para o aprofundamento em determinada área devido ao seu
conteúdo mais direcionado. Não há dúvidas
de que são extremamente necessários.
JC – Concluir uma pós-graduação pode
representar um upgrade na remuneração salarial? Tomando o Ceará como
exemplo, é possível apontar uma
estimativa de quanto?
IA – Sim. As empresas buscam cada vez
mais se profissionalizar e com isso implantam
novas políticas de remuneração como, por

exemplo, os planos de cargos e salários. Uma
maneira de evoluir na tabela de um PCS é
buscar cursos de pós-graduação, fazendo
com que o profissional seja promovido dentro do plano e obtenha acréscimos salariais
consideráveis. Em alguns casos esses acréscimos podem ultrapassar 25% dependendo da
área do profissional. O fato é que uma pósgraduação com certeza significará uma remuneração média superior se comparada
com profissionais em nível de graduação.
JC – A pós-graduação pode trazer
melhores colocações profissionais?
IA – Nossas pesquisas indicam que as empresas em geral, principalmente as de grande
porte, têm menos espaço para profissionais
com menor escolaridade. Atualmente, nos
cargos que vão desde supervisores até presidentes, cerca de 30% possuem pós-graduação enquanto apenas 5% em média possuem mestrado ou doutorado.
JC – O que deve fazer um recém-formado
que busca colocação profissional?
No que investir primeiro? Como
identificar melhor as oportunidades?
IA – Esta é a principal dica que posso dar a
qualquer um que esteja cursando uma universidade: não espere o final do curso para
entrar no mercado. A experiência técnica relacionada ao cargo é tão importante quanto
a formação acadêmica. Portanto, a busca por
um estágio deve ser o objetivo principal do
aluno antes mesmo de chegar na metade do
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curso. Dessa forma, você pode adquirir a
experiência necessária para a função, conhecer melhor o que o mercado espera do profissional e assim investir melhor na escolha
da pós-graduação. Mas esse não é o caso de
muitos que deixam para ingressar no mercado
só depois de formados. Sem problemas. Pode
ficar um pouco mais difícil, mas com uma boa
pós-graduação você pode obter o diferencial
que falta para ser escolhido para uma boa
vaga. Procure estar sempre bem informado
sobre a área de atuação. Uma boa maneira de
fazer isso é acompanhar os anúncios de vagas
nos jornais e sites de emprego, pois eles indicam a especialização desejável para ocupar
aquela vaga.
JC – O que dizer para os profissionais
recém-ingressos no mercado de trabalho
que buscam ascensão profissional?
IA – Uma boa opção é buscar cursos de especialização e pós-graduação imediatamente.
A conclusão desses cursos pode ser um bom
argumento na hora de pedir aquele aumento
salarial. Procure também estar disponível para
o mercado e sempre atento às novas vagas,
porque uma proposta de emprego quando
você já está empregado também é outro
grande argumento para ganhar um aumento.
Seja qual for a sua área, procure ser bom no
que fizer. Num mercado tão competitivo com
tantos profissionais ingressando a cada ano,
você precisa ter um diferencial. Para isso,
estude bastante, atualize-se e ponha tudo
em prática, pois o futuro saberá gratificá-lo.

FUTURO

E depois da
formatura...
Alunos da Universidade de Fortaleza falam sobre seus
projetos pessoais para depois da colação de grau
“No final de julho, viajo
para Boston, nos Estados
Unidos, onde vou fazer
mestrado em geriatria na
Universidade de Harvard.
Estou muito feliz e sentindo a responsabilidade
de morar em outro país,
lidar com o novo e com
a aceitação. Sei que vai
ser uma experiência
muito rica.”
Michele Nations, formanda
do curso de Odontologia

“Particularmente sempre
tive este desejo: estudar e
buscar qualificação para
ingressar na vida acadêmica. Em agosto, começo mestrado em Teleinformática. Depois do
mestrado, que venha o
doutorado. Quero muito
que isso aconteça.”

“Fui aprovado recentemente no concurso da
Secretaria da Fazenda e
estou me preparando
para essa nova realidade
que vou encontrar. Começo a trilhar um caminho profissional, buscando a magistratura, a vida
acadêmica, com conclusão do mestrado e doutorado, e a licenciatura.”
Michel Gradvohl, formando
do curso de Direito

Magno Prudêncio,
formando do curso de Engenharia de Telecomunicações

“Trabalho em
um grupo de
empresas há
10 anos e
tenho aplicado
o que aprendo
na Unifor,
principalmente
no último
semestre, quando realizei um estudo
com foco mercadológico e científico
na empresa. Com certeza continuarei
investindo no meu trabalho e no
crescimento desse grupo.”

“Estagiei por mais de três anos em TV
e agora estou decidida a investir também
em fotografia. A minha monografia foi
sobre esse tema e venho adquirindo
experiência profissional na área. Pretendo ser assistente voluntária de fotógrafos
profissionais
e trabalhar
efetivamente
com isso."
Adriana
Pimentel,
formanda do
curso de
Jornalismo

EXPEDIENTE

Pasteur Santos, formando
do curso de Administração

Você deu um
grande passo,
mas pode ir
mais longe
Depois da noite de 9 de julho, sua vida
certamente não será a mesma. Assim como já
havia sido quando você passou no vestibular
e botou o pé na universidade. Entre um fato
e outro, pelo menos duas certezas.
A primeira é que não foi fácil chegar até
aqui, passar de calouro a profissional graduado. Acordar cedo para não perder a hora ou
sair correndo do trabalho para chegar a tempo na aula. E as provas? Tantas NPs, algumas
provas finais, e você entre livros, textos, cadernos. Tudo isso até chegar a uma palavrinha que hoje não assusta mais você: TCC, o
famoso trabalho de conclusão de curso, ou
para muitos monografia. É, não foi fácil.
A segunda certeza – esta ainda mais
recompensadora – é que nada disso foi em
vão. Valeu e muito investir em uma formação de qualidade. E essa segunda certeza
você vai ter pra valer agora, no reconhecimento do mercado de trabalho ao seu diploma, à sua qualificação.
Por falar em qualificação, aliás, aproveite
que você está a mil para entrar de cabeça
em um curso de pós. Seja de especialização,
para se diferenciar no mercado, ou direto
em um de mestrado, para seguir carreira docente ou se dedicar à pesquisa. Ou seja, curta o momento, descanse um pouco, mas não
relaxe! A Universidade de Fortaleza quer continuar fazendo a diferença na sua vida.
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