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Novos
planos
Em comum entre calouros e veteranos, o entusiasmo
do início do semestre para definir novos projetos.
Procurar um estágio, fazer pesquisa, participar do
coral, das seleções desportivas ou se engajar em
programas de voluntariado. Como o semestre está só
começando, prepare sua lista de atividades para 2008.2.
E que seus planos saiam mesmo do papel.
Aqui você pode dar o primeiro passo para isso.
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ENSINO

ESPORTES

CULTURA

Alunos do Centro de Ciências
da Saúde são avaliados pelo
Enade. Confira matéria sobre
o resultado das avaliações

Em agosto, o Parque Desportivo
da Unifor recebe eventos
como os Jogos Paraolímpicos
do Estado do Ceará

Últimos dias da mostra Rubens
– o gênio do barroco e sua
obra gráfica e mais opções
de teatro na agenda cultural
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AVALIAÇÃO NACIONAL

Unifor se destaca no Enade
O Ministério da Educação
divulgou a avaliação de
cursos e desempenho de
alunos com foco na área da
saúde. A avaliação aponta
que os estudantes da Unifor
têm seu desempenho
acadêmico ampliado
consideravelmente
durante a graduação

O Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade), realizado em 2007, pelo
MEC, avaliou mais de dois mil alunos de 13
universidades cearenses de cursos da área
de saúde, e a Unifor se destacou nos
resultados da avaliação. Os cursos de
Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutrição e Odontologia
receberam conceito 4 de uma avaliação que
dá às instituições pontuação de 1 a 5,
enquanto os cursos de Terapia Ocupacional
e Farmácia receberam conceito 3.
A avaliação do MEC é dada a partir do
Conceito Preliminar de Cursos (CPC),
indicador de avaliação das instituições de
nível superior, e leva em conta também os
resultados do Indicador de Diferença de
Desempenhos (IDD), que permite saber em
que condições o aluno entra e sai da
universidade. “O desempenho de nossos
alunos no exame foi uma grata satisfação, já
que o teste fornece uma idéia do trabalho
desenvolvido na Unifor. Temos uma idéia de
como o aluno chega e eleva sua bagagem
de conhecimentos aqui. Além disso, não
houve grande disparidade da avaliação de

um curso em relação a outros. De uma
maneira geral, todo os cursos do Centro de
Ciências da Saúde (CCS) caminham juntos
em direção à excelência no ensino. Esse
trabalho é resultado de um esforço conjunto
de professores, alunos e do administrativo",
explica a vice-reitora de ensino de graduação
da Unifor, professora Fátima Veras.

Atividades
desportivas

ÚLTIMOS DIAS

• V JOGOS PARAOLÍMPICOS

Exposição de Rubens
fica em cartaz até dia 31
Quem ainda não
viu pode conferir as
gravuras de Rubens,
um dos mais expressivos representantes do gênero
barroco. A mostra
Rubens – o gênio
do barroco e sua
obra gráfica, já vista
por mais de 76 mil
pessoas, chega aos
últimos dias de
exposição no Espaço Cultural Unifor, localizado no segundo andar da Reitoria. A exposição, inédita
em toda a América Latina, fica em cartaz somente até o domingo, 31 de agosto,
e pode ser visitada, gratuitamente, de terça a domingo, das 10h às 20h.
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DO ESTADO DO CEARÁ
De 19 a 23 de agosto de 2008,
no Parque Desportivo Unifor
Aberto ao público
• PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES
DE VÔLEI DA UNIFOR NA FASE FINAL
DA LIGA NACIONAL DE VOLEIBOL
FEMININO E MASCULINO
De 26 a 31 de agosto de 2008
Realização: Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV)
• PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE
FUTSAL FEMININO DA UNIFOR NA
FASE FINAL DA TAÇA BRASIL DE
CLUBES FEMININO SUB-20,
EM CHAPECÓ, SANTA CATARINA
Período: 27 a 31 de agosto de 2008
Realização: Confederação Brasileira
de Futebol de Salão (CBFS)
• CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO DE ATLETISMO UNIFOR CAIXA
Atividade: Minha Escola na Pista
Dia 23 de agosto de 2008 no Estádio
de Atletismo da Unifor, às 7h
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UNIVERSIDADE

Quando a aula termina...
Calouros e veteranos se encontram no campus da Universidade de Fortaleza em atividades e momentos
diversos, e a interação acontece em todos os espaços. Isso porque as opções são inúmeras e abrangem
os mais variados campos. Com o semestre começando, o Jornal do Campus traz algumas dicas de
projetos, atividades e estágio para você que quer viver mais intensamente o dia-a-dia na Universidade

Seleções de Atletas

Pesquisa de cada centro. Os pré-requisitos
para inscrição neste programa e em outros
ofertados pela Unifor podem ser conferidos
no endereço eletrônico www.unifor.br/
pesquisa ou nos Núcleos de Pesquisa.

Se você é atleta, saiba que a
Divisão de Assuntos Desportivos
(DAD) recebe de 18 de agosto a
19 de setembro inscrições para a
seleção de novos talentos que
possam participar da temporada
de campeonatos deste ano. A seleção é aberta a estudantes de todos
os cursos e avalia o bom desempenho atlético do participante, comprovado pelos professores orientadores. Mais informações, ligar para
3477 3143 - DAD.

Monitoria
Em duas modalidades, institucional e
voluntária, a monitoria é tida como um
dos primeiros passos para quem tem a
docência acadêmica como meta. Na
monitoria, você amplia os seus conhecimentos e colabora com a
aprendizagem dos colegas. Essa
é uma atividade voltada para
alunos a partir do terceiro semestre concluído. Para mais
informações, procure o representante de monitoria de seu centro, a Divisão de Assuntos Pedagógicos ou ligue para 3477 3173.

Grupos de Arte
Os amantes da arte também encontram
a chance de exercitar suas aptidões participando dos grupos de arte: Camerata,
Coral, Grupo Mirante de Teatro e Companhia de Dança. Os interessados devem
ter experiência na área e ficar atentos às
audições técnicas, que acontecem ao
longo do ano. Tanto os grupos de
arte como os eventos culturais
realizados na Universidade são
coordenados pela Divisão de Arte
e Cultura: 3477 3239.

Projetos Sociais
Os projetos são desenvolvidos
pela Divisão de Responsabilidade
Social e pelas coordenações de alguns
cursos. Para participar, o requisito básico é
não ter reprovações e, dependendo do
projeto, exige-se que o aluno esteja no
primeiro ou a partir do quarto semestre.
Mais detalhes na Divisão de Responsabilidade Social: 3477 3277 ou 3477
3420, na coordenação do curso.

Estágios
Se a opção é por começar o
semestre procurando uma oportunidade de estágio, saiba que as
vagas ofertadas por empresas
conveniadas com a Unifor podem
ser acompanhadas no site da Universidade ou no Setor de Estágio,
localizado na sala 9 do bloco S. Para mais
informações, ligue 3477 3142.

Intercâmbio Internacional
Se você gosta de viajar e conhecer outras culturas, o intercâmbio acadêmico está com inscrições abertas até 29 de agosto.
A Unifor mantém convênio com
90 instituições de ensino superior da América do Norte, América
Latina e União Européia, onde os
alunos podem estudar de seis
meses a um ano, sem atrasar o
andamento do curso. O telefone
da Assessoria para Assuntos
Internacionais é 3477 3127.

Pesquisa
Pensando no interesse pela pesquisa e
na limitação do número de bolsas concedidas pelos órgãos nacionais de pesquisa,
a Universidade criou o Programa Aluno
Voluntário de Iniciação Científica – PAVIC.
Os alunos interessados podem se inscrever
a qualquer momento nos Núcleos de
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TEATRO

O Manifesto
A peça pode ser vista no
Teatro Celina Queiroz,
de 22 a 24 de agosto
Os atores Eva Wilma e Pedro de Camargo
vêm a Fortaleza para temporada no Teatro
Celina Queiroz, com o espetáculo O Manifesto. Saber conviver com a diferença, saber
o momento de ceder, o instante de ser irredutível em prol de um projeto maior de vida no caso, um casamento entre os personagens
que dura cinqüenta anos - é a grande lição de tolerância, em tempos tão intolerantes,
que o autor inglês Brian Clark nos dá nesse espetáculo. A direção fica por conta de
Flávio Marinho. A peça fica em cartaz somente nos dias 22, 23 e 24 de agosto.

OS SALTIMBANCOS

Programação

Diversão para
toda a família
No último final de semana de agosto,
o Teatro Celina Queiroz recebe adultos
e crianças na temporada do espetáculo
Os Saltimbancos. Para quem não conhece, o espetáculo conta a história de um
grupo de animais que resolve se rebelar
contra as explorações de seus donos e
foge do campo para a cidade em busca
de liberdade. Tudo estava indo muito
bem, até que o reencontro com seus
patrões os levou a uma grande luta.

Todas as semanas, a Videoteca da Unifor é
palco de debate dos mais variados temas que
estão em pauta na sociedade. O projeto
Cineclube reúne alunos, professores e convidados
especiais que, após assistirem aos filmes,
discutem e refletem sobre sua temática. O
Cineclube acontece todas as quintas-feiras, às
13h30, na sala A da Videoteca, localizada no
Centro de Convivência da Unifor.

Durante a briga eles aprendem que juntando suas qualidades são mais fortes.
A peça traduzida e adaptada por
Chico Buarque traz uma forte crítica
social contada em um texto infantil. O
texto conseguiu burlar a censura
durante a ditadura militar, tornando-se
um marco do teatro brasileiro.
Sem essa preocupação política, a
montagem do grupo Balaio vem com
roupagem moderna e dinâmica. As cenas
se passam num picadeiro de
circo, com palhaços fazendo
o coro musical, além de piruetas e malabarismos. A idéia
do diretor Augusto Abreu de
levar a linguagem circense ao
teatro faz de Os Saltimbancos
um espetáculo mágico.

• DIA 21 DE AGOSTO SESSÃO CINEMA PARA QUEM PRECISA
Saneamento Básico, o filme (2007),
Direção: Jorge Furtado
Debatedores: Maria Elizabeth Sucupira Furtado,
doutora em Ciências da Computação e
coordenadora do Projeto Samba TV Digital, e
Claudia de Sousa Leitão, professora do mestrado
em Políticas Públicas da UECE, coordenadora do
curso de Direito da Faculdade Christus,
consultora na área de cultura.

• DIA 28 DE AGOSTO SESSÃO JORNALISMO OU LITERATURA?
Capote (Capote, 2005),
Direção: Bennett Miller

EXPEDIENTE

SERVIÇO:
• Os Saltimbancos
30 e 31/08, às 17h, no Teatro
Celina Queiroz - Ingressos:
R$ 5,00 (meia) e R$ 10,00 (inteira)
Informações: (85) 3477 3033

Debatedores: Marina Moreira Mamede,
jornalista formada pela Unifor, autora da
monografia “A relação autor-personagem no
livro ‘A sangue frio’”, e Geísa Mattos, doutora
em Sociologia e orientadora da monografia.
Personagem do mês: Truman Capote
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