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O futuro do
esporte passa
por aqui
O que falta para o Brasil alcançar melhores resultados
nas grandes competições desportivas? Nos últimos
dias, se você não se questionou sobre isso, deve
ter visto alguém comentando o desempenho
insatisfatório do país nos Jogos Olímpicos de
Pequim. Sabemos que a formação de um atleta
exige tempo, dedicação e investimento. Nesta
edição, conheça projetos que podem mudar essa
realidade, ao incentivar os talentos cearenses.

André Mateus, aluno do
curso de Educação Física,
é medalhista brasileiro
e mundial no jiu-jitsu
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CIDADANIA ATIVA

EXTENSÃO

DICAS

Que projeto é esse que já
beneficiou mais de 9 mil pessoas
de Fortaleza e outros municípios?
Saiba como isso é possível

Cresce a procura pelos
cursos de extensão da Unifor.
Confira listagem de cursos
com inscrições abertas

Aproveite a vida cultural no
campus. Mostra fotográfica,
instalação visual e grandes
exposições de arte
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VOLUNTARIADO

Cidadania em números

Projeto beneficia
comunidade
Criado em 2001, o projeto Cidadania Ativa leva
conhecimento sobre direitos básicos a comunidades
carentes de diversos bairros de Fortaleza e outros municípios

CAPACITAÇÃO

Cresce procura
por cursos
de extensão
Para complementar o conteúdo da
graduação, alunos, funcionários e
profissionais da comunidade em geral têm
recorrido cada vez mais aos cursos de
extensão ofertados pela Unifor. Em 2006,
foram realizados 70 cursos direcionados para
as mais diversas áreas. Já em 2007, foram
ofertados 118 cursos e a estimativa para
2008 é de um crescimento ainda maior:
somente entre os meses de janeiro e agosto
de 2008, a Universidade já promoveu mais
de 120 cursos. O chefe da Divisão de
Educação Continuada, professor José Bastos,
explica que o aumento da procura pelos

31

diferentes tipos
de ações desenvolvidas,

400 alunos voluntários
a cada semestre e

9.400 pessoas beneficiadas
nos três últimos anos
Entre 2005 e 2008 cerca de 9.400 pessoas foram beneficiadas com as ações do projeto Cidadania
Ativa. Palestras, reuniões, apostilas, folders, cartilhas
e cursos: iniciativas que levam conscientização sobre
os direitos básicos à comunidade. Tudo oferecido
gratuitamente e promovido por alunos e professores
voluntários da Unifor.
De acordo com a coordenadora, professora Bleine Caúla, o projeto que iniciou com apenas quatro
alunos voluntários hoje conta com a participação de
400 a cada semestre. Os programas com maior índice
de procura são: Inserção Social do
Idoso, Trabalho e Sociedade, Direito
Social do Consumidor e A Delegacia
é Nossa. O projeto conta ainda com
31 programas diferentes. “Os alunos
envolvidos trabalham oratória,
desenvolvem um espírito crítico e
cívico, enxergando a importância
da responsabilidade social”, ressalta
a coordenadora.

Alunos buscam
aprimoramento
profissional nas aulas
do Curso Prático
de Inglês

cursos é uma
resposta às
exigências do
mercado. “O
mercado exige mão-de-obra qualificada, e
a Unifor se mantém atenta a essas tendências
respondendo com a oferta de cursos até
mesmo em áreas inovadoras”.
Atualmente estão com inscrições abertas
os cursos de Formação de Socorrista,
Consultoria Interna, Linguagem e
Comunicação Jurídica, Recrutamento e
Seleção de Pessoas para as Organizações,
Ação Educativa e Patrimônio: Aspectos da
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Educação Não-formal em Espaços Culturais,
Arbitragem e Mediação, Técnicas Avançadas
de Vendas, De Vendedor a Consultor de
Vendas. É possível acompanhar pelo site
www.unifor.br o repertório de cursos
ofertados. Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones 3477 3114 / 3255
ou pelo e-mail extensao@unifor.br.

1o | setembro | 2008

ADMINISTRAÇÃO

Dupla titulação
no mestrado
Estudantes alemães da Universidade de Deggendorf
se preparam para as aulas do mestrado em
Administração, que se iniciam em 14 de setembro
Da esq. para a dir.,

Alunos, pesquisadores e professores europeus.
Christian Müller, Christian
Eles estão cada vez mais presentes no campus Silberbauer, Alfons Oswald,
Robert Rossberger e
da Universidade. Isso porque programas de inChristine Seigner
tercâmbio e cooperação entre a Unifor e universidades da Europa trazem esses pesquisadores a
Fortaleza. Na bagagem, é claro, o know-how do
ESPECIALIZAÇÃO
tradicional ensino e da experiência de mercado
européia. Mas não fica só por aí. O caminho
inverso também está sendo feito. A relação estreitada com o mestrado em Administração traz
diversos ganhos para os alunos da pós. Cursar
Mais de 6.800 profissionais concluíram turmas de especialização em várias áreas.
parte do mestrado na Alemanha e obter dupla
algum curso de pós-graduação na Unifor
A Instituição conta ainda com cinco curtitulação na área de administração já é realidade.
desde 1979, quando a Universidade ofer- sos de mestrado - nas áreas de saúde, tecA abertura para que o país possa apresentar
tou sua primeira especialização, em Teoria nologia, administração, humanas e jurídica,
suas pesquisas nas principais publicações
da Linguagem. Com o tempo, a demanda além de um doutorado em Direito e outro
científicas também.
por cursos só tem aumentado. Como nun- em Biotecnologia. O corpo docente dos
E nessa troca de conhecimentos, a Unifor não
ca, a pós é uma exigência do mercado.
mestrados é composto por 100% de doutofica atrás. A aluna do mestrado em Administração
O investimento em ensino de qualidade res e os cursos de especialização contam
Christine Seigner vem da universidade alemã de
e educação continuada são prioridades para com 80% de mestres, número superior ao
Deggendorf buscando uma visão mais abrana Unifor, que desde a criação da Divisão de total de 50% exigido pelo Ministério da
gente dos modelos econômicos do Brasil e
Pós-Graduação Lato Sensu já formou 122 Educação - MEC.
América Latina. “Essa experiência aqui na Unifor
trará uma visão mais completa desses modelos
regionais, o que representa um diferencial na
nossa capacitação”. Para entender o que essa
Cursos de especialização com inscrições abertas. Informações pelos fones 3477 3174 e
formação implica para Christine, o professor do
3477 3178 , na coordenação de Pós-Graduação, no bloco B, ou no site www.unifor.br
mestrado Luciano Barin explica. “Uma empresa
alemã que tenha interesse econômico na América
• ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• ESTRUTURA DAS EDIFICAÇÕES
Latina precisará investir em treinamento direcio• ANATOMIA FUNCIONAL E BIOMECÂNICA • FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA FUNCIONAL
nado do seu pessoal, enquanto que com a
• ANIMAÇÃO GRÁFICA E GAME DESIGN
• FORMAÇÃO EMPRESARIAL
contratação de profissionais como a Christine e
• ARQUITETURA DE INTERIORES
• GESTÃO ESCOLAR
•
ARTE-TERAPIA
•
GESTÃO MUNICIPAL
outros de nossos alunos, já se agrega automati•
ATENÇÃO
FARMACÊUTICA
•
GESTÃO
DE ENERGIA
camente esse conhecimento à empresa”.

Academia perto do mercado

Inscrições abertas

Os professores franceses Olivier Brunel
e Magdalena Godek ministraram
cursos e palestras na Unifor

• COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
• CONTROLADORIA E GERÊNCIA CONTÁBIL
• CRIAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS
• CRÍTICA DE ARTE
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO INTERNACIONAL
• DIREITO PREVIDENCIÁRIO
• DIREITO PROCESSUAL CIVIL
• ENDODONTIA
• ENGENHARIA CLÍNICA
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• EXECUTIVO JR. - FORMAÇÃO

DE JOVENS EXECUTIVOS
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• GESTÃO DE FINANÇAS E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE GRUPO NAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
• MARKETING
• MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
• MODA E COMUNICAÇÃO
• MOTRICIDADE OROFACIAL
• PAISAGISMO
• PERIODONTIA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• PSICOLOGIA JURÍDICA
• REDES CONVERGENTES
• VOZ

Inscrições abertas
Os mestrados em Administração,
Informática Aplicada e Saúde Coletiva
recebem inscrições no período de
1º de setembro a 31 de outubro. Mais
informações, respectivamente, pelo
telefones 3477 3229 / 3268 / 3280
e no site da Unifor - www.unifor.br.

MESTRADOS

Cursos nos cinco centros
Após a graduação, é possível também cursar o mestrado na Universidade de Fortaleza nas
áreas de Administração, Direito Constitucional, Informática Aplicada, Saúde Coletiva e Psicologia

Direito Constitucional

Saúde Coletiva

O mestrado em Direito Constitucional, com áreas
de concentração nesse campo do Direito, foi criado
para qualificar bacharéis de Direito em duas frentes de
atuação: no desenvolvimento das atividades de ensino e
pesquisa e na capacitação de profissionais para o melhor
desempenho de seus ofícios. O programa conta também
com um curso de doutorado, avaliado com conceito 4
pela Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A avaliação desse órgão do governo
que fiscaliza os cursos de mestrado e doutorado levou em
conta os parâmetros de proposta do programa – como
corpo docente, atividade de pesquisa e de formação,
corpo discente, teses e dissertações – e a observação
da produção intelectual.

O mestrado em Saúde Coletiva foi criado em 1999 com
base na atuação significativa da Unifor na área da saúde e
na experiência bem-sucedida do curso de especialização
em Educação em Saúde Pública. Em 2002, o mestrado
passou por reformulações. Nesta nova estrutura, o programa tem adaptado suas atividades à formação de recursos
humanos nesta área, visando o desenvolvimento de pesquisa e contextualizando à realidade local e regional. O
mestrado oferece 25 vagas por ano e tem duração de 24
meses. Atualmente, as linhas de pesquisa são três: Análise
da Situação de Saúde, Cultura e Humanização em Saúde e
Políticas e Práticas na Promoção de Saúde. O curso funciona regularmente no período da tarde, com aulas às terças, quartas e quintas-feiras.

Informática Aplicada

Psicologia

O mestrado em Informática Aplicada foi criado com o intuito de formar profissionais focados nas áreas de pesquisa,
ensino, desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias
na área de informática. Desde o início de suas atividades, o
curso incentiva o desenvolvimento de pesquisas buscando
soluções efetivas que favoreçam o desenvolvimento científico e tecnológico da região. O mestrado, avaliado com
conceito 4 pela Capes, concentra-se nas seguintes linhas
de pesquisa: Computação Aplicada, Banco de Dados,
Engenharia de Software e Engenharia do Conhecimento.
O curso surgiu em 1999 e, desde então, vem formando
mestres através de atividades integradas de ensino e pesquisa multidisciplinar, com forte embasamento científico
para o exercício profissional e acadêmico.

O mestrado em Psicologia possui três linhas de pesquisa,
que proporcionam ao aluno a oportunidade de investigar
o objeto de estudo de seu interesse. São elas: Sujeito, Sofrimento Psíquico e Contemporaneidade, onde o enfoque é
a noção de sujeito e as formas de produção de sofrimento
psíquico; Produção e Expressão Sociocultural da Subjetividade; que realiza estudos sobre a produção do sujeito em
sua mútua constituição com a sociedade e a cultura; e
Ambiente, Trabalho e Cultura nas Organizações Sociais,
que realiza estudos direcionados à inter-relação dos indivíduos com diversos ambientes sociais. Esta linha de pesquisa toma os referenciais das psicologias ambiental e social.
Pela intensa produção em pesquisa científica, o curso foi
avaliado positivamente pela Capes, com conceito 4.
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ESPORTE

Escola de talentos
A união entre esforço e incentivo em projetos que comprovam:
um atleta não se forma de uma hora para outra
Natanael Alves Gomes, de 13 anos, treina
para disputar os Jogos Escolares Nacionais,
que acontecem em setembro, em Minas
Gerais. Natural de Juazeiro do Norte, o
menino encontrou no Centro Nacional de
Treinamento de Atletismo as condições para
melhorar seu tempo no salto em altura,
modalidade que pratica no atletismo. “Vim
para me preparar para os jogos. Lá em
Juazeiro não tinha espaço para treinar”.
Natanael foi acolhido pelo projeto que realiza
diversas ações para promover a formação
de atletas, principalmente juvenis. Ele está
morando em Fortaleza em uma das residências mantidas pela Unifor e tem despesas como alimentação e transporte custeadas
pela iniciativa.
O atleta até transferiu os estudos. Não quer
perder aula nesse tempo que vai treinar na
capital. “O estudo é tão importante quanto o
treinamento”, explica o coordenador técnico
do Centro, o cubano Jorge Alfredo Reina.
Reina, como a meninada já se acostumou a
chamá-lo, foi campeão pan-americano no
salto triplo em 1983, na Venezuela, e
vicecampeão mundial em 1989, na Hungria.
O coordenador explica que essa é uma das
metodologias de trabalho no Centro, que
propõe a esses atletas que melhorem seus
rendimentos ao passo que pensem em
cursar uma graduação, aliando esporte e
educação, como acontece em países com

histórico de grandes vitórias em competições internacionais.

BONS RESULTADOS

Projetos como o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo e a Escola de Esportes
são exemplos de iniciativas que transformam
dedicação em bons resultados, aqui mesmo
na Unifor. Mantidos pela Universidade, em
parceria com entidades desportivas como a
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt),
esses projetos possibilitam a prática do
esporte, divulgam as modalidades em escolas e bairros carentes de Fortaleza e estimulam a formação de atletas aptos a competir.
Na Escola de Esportes da Unifor, projeto
que concorre a uma proposta de financiamento pelo Ministério dos Esportes,
crianças e jovens da comunidade
do Dendê dão os primeiros
passos em modalidades que
eles só conheciam da TV.
Assim, de acordo com a faixa
etária, eles se enquadram em
um dos estágios do projeto. De 7
a 9 anos, participam de atividades
psicomotoras; de 10 a 12 anos, experimentam diversas modalidades na iniciação
desportiva; de 13 a 15 anos, já podem escolher uma ou no máximo duas modalidades
ofertadas pela Escola; e de 16 a 18 anos
ingressam no aperfeiçoamento esportivo.
Explica o coordenador
do projeto no âmbito
O coordenador técnico do
Centro Nacional de Atletismo,
da graduação, o proJorge Reina, acompanha os
fessor Ricardo Lima: “o
treinamentos do atleta
Natanael Gomes
grande lance da Universidade é promover
a inclusão social e
possibilitar que
essas crianças tomem conhecimento de uma
realidade que
elas não teriam
acesso em suas
comunidades e
cresçam no
esporte”.
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Com repertório vasto de modalidades
ofertadas pela Escola de Esportes, é possível
praticar até mesmo jiu-jitsu. O medalhista
brasileiro e mundial André Mateus agrega
sua experiência em competições ao integrar
a equipe de instrutores da Escola. “Adoro
trabalhar com crianças, e agora, com essa
oportunidade, esse meu projeto de vida
ganha forma”.

DIVULGAÇÃO

FOTOGRAFIA

Imagens do Atletismo
A mostra acontece de 28 de agosto a 19 de setembro,
das 8 às 21 horas e sábados até as 14h no hall da Biblioteca

EXPOSIÇÃO

ARTE E TECNOLOGIA

Novos significados
para o ver

EXPEDIENTE

No hall do Centro de Convivência, a
exposição de objetos interativos Art Machine Vision trabalha as relações entre
arte e tecnologia. Criativa e inovadora,
a instalação traz filmes exibidos em telas
múltiplas e individuais, vídeos interativos
e adaptação de tecnologias comerciais.
As instalações foram criadas pelos
artistas ingleses Russel Murray e Alex
Jukes, de modo que o expectador seja
completamente imerso nos movimentos
e sons produzidos. O objetivo, segundo
os artistas, é gerar novas idéias, respostas

Rubens sede
espaço para
Bandeira
Vista por mais de 85 mil pessoas, a mostra
Rubens – o gênio do barroco e sua obra gráfica
chegou ao fim no dia 31 de agosto, e o Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza
já se prepara para receber uma nova exposição.
O genial Antônio Bandeira, numa mostra completa, com pinturas, desenhos, poemas, fotos,
documentos, cartas e outros objetos.
A nova exposição será aberta no dia 23 de
outubro. É só esperar e conferir de perto o
trabalho desse cearense cujo trabalho foi
reconhecido no mundo inteiro.
DIVULGAÇÃO

A emoção do esporte registrada em 41 fotografias. Imagens captadas pelos
repórteres fotográficos Gustavo Pellizzon, Kiko Silva, Thiago Gaspar e Daniel Roman
registram momentos históricos ocorridos no Estádio de Atletismo da Unifor, que
sediou em maio de 2008 a 4ª edição do GP Unifor/Caixa de Atletismo, reunindo 160
atletas de 21 países. O trabalho dos fotógrafos revela expressões e movimentos que,
muitas vezes, passam despercebidos pelo torcedor. Nessa mostra é possível reviver
emoções e observar o esforço solitário do atleta para atingir a melhor marca. As
imagens apresentam cores e movimentos da competição e captam expressões de
angústia, esforço e alegria pela conquista da vitória.

e reações às diversas formas como nos
relacionamos com as tecnologias. Russel
Murray é roteirista, cineasta e professor
de multimídia e vídeo da Nottingham
Trent University, na Inglaterra, e Alex
Jukes é animador em computação
gráfica e professor de animação da Edge
Hill University, também na Inglaterra.
SERVIÇO:
• De 25/08 a 09/09, de segunda a sextafeira, das 9h às 21h, e sábados, das 9h às
14h, no Centro de Convivência da Unifor
Aberto ao público - Inf.: 3477 3239
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