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Conhecimento
sem fronteiras
Em tempos de globalização, a vivência de outras culturas
traz benefícios profissionais. Viajar, conhecer outros países,
estudar e aprender novos idiomas proporcionam ainda um
crescimento individual e das relações sociais. Você sabia que
a Unifor conta com um completo programa de intercâmbio
acadêmico? Conheça a experiência de alunos que fizeram
intercâmbio com o apoio desse programa.

Monik Vitorino, aluna do curso
de Publicidade e Propaganda,
há oito meses em intercâmbio
acadêmico nos Estados Unidos
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ESPORTES

PÓS-GRADUAÇÃO

CULTURA

Sempre aqui, no Jornal do
Campus, a agenda de eventos
do Parque Desportivo da
Unifor. É só conferir

Na área de saúde, inscrições abertas
para o mestrado em Saúde Coletiva e
para diversos cursos de especialização.
Confira no especial pós-graduação

Nesta edição, continue
conhecendo um pouco mais
sobre o talento artístico e
a vida de Antonio Bandeira
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COMPUTAÇÃO

Aluno vence Prêmio
Universitário Java 2008
Concorreram ao prêmio trabalhos acadêmicos de alunos da
graduação de seis instituições de ensino superior do Ceará
Daniel Valente viaja para a
Bélgica no final do ano

O aluno do quinto semestre do
curso de Ciência da Computação Daniel
Valente já programa a viagem que fará
à Bélgica no final do ano. Daniel venceu
o PUJ 2008, Prêmio Universitário Java
2008, e embarca para assistir ao congresso de usuários de Java do país. A
simulação de jogo em um game usando algoritmos de teorias dos grafos
garantiu o primeiro lugar e a viagem
com todas as despesas pagas. “Estou
com uma expectativa muito boa em
relação à viagem. Vou manter contato
com uma outra visão da utilização da
tecnologia java no mercado mundial
e isso vai enriquecer meu currículo
tanto profissional quanto acadêmico”,
garante Daniel.
Criado em 2007, o Prêmio Java
Universitário é um reconhecimento aos
melhores trabalhos realizados com a
tecnologia Java por alunos de
graduação do Ceará. O prêmio é
realizado pelo CEJUG – Grupo de
Usuários de Java do Ceará.

Atividades
desportivas
PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DO
PARQUE DESPORTIVO DA UNIFOR
• CURSO PRÁTICO DE CAPOEIRA

Período: 6 de setembro
Horário: das 8h às 11h
Local: Quadra A, Ginásio Poliesportivo
Realização: Grupo Legião
Brasileira de Capoeira
• JOGOS DO SESI, FASE MUNICIPAL

Período: 20 de setembro
Horário: das 14h às 18h
Local: Estádio de Atletismo
Realização: SESI
• CLÍNICA TÉCNICA DE BASQUETEBOL

• Dia 16/09: Reginaldo Oliveira, CRA

Período: 19 a 21 de setembro
Horário: das 8h às 19h
Local: Quadra B, Ginásio Poliesportivo
Realização: Federação Cearense de
Basquetebol

(Auditório da Biblioteca)

• CAMPEONATO UNIVERSITÁRIO

• Dia 17/09: Regis Dias, Presidente da

DE FUTEBOL
Período: 27 de setembro
Horário: das 8h às 17h30
Local: Campo A
Realização: Federação Universitária
Cearense de Esportes – FUCE

Programação

ADMINISTRAÇÃO

Semana do
curso acontece
de 16 a 18

PALESTRAS DAS 19H ÀS 20H40

Fecomércio (Auditório da Biblioteca)
• Dia 18/09: Professores Wilson Lins

e Tarcísio Mauri (Auditório A4)
OFICINAS DAS 9H30 ÀS 11H30

Palestras, oficinas e atividades diversas mar• Dia 17/09: Branding - Construção
cam a programação da III Semana da Admie Gerenciamento de Marcas,
nistração. O Mercado para o Administrador é o
Prof. Sarto (Sala R9)
tema da terceira edição do evento, que acontece
• Dia 18/09: Mercado de capitais,
de 16 a 18 de setembro, na Universidade de
Prof. Alípio Leitão (Sala D22)
Fortaleza. A Semana da Administração é uma
realização do curso junto à Uni Consultoria (Empresa Jr.) e do centro acadêmico do curso. Estudantes e profissionais da área de administração podem se inscrever na Empresa Jr., localizada no bloco S, sala 7B. A inscrição
pode ser feita mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível, exceto sal.
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• MINI-ATLETISMO
Período: 27 de setembro
Horário: das 8h às 11h
Local: Estádio de Atletismo
Realização: CNTA Unifor/Caixa
• PENTATLO FEDERAL
Período: 27 e 28 de setembro
Horário: das 8h às 22h
Local: Estádio de Atletismo
Realização: CBAt
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MESTRADO

Saúde Coletiva
A qualidade na área da saúde coletiva é o principal foco do curso que valoriza o potencial científico, cultural
e ético do aluno, explica a coordenadora Raimunda Magalhães. Nesta entrevista, a professora fala sobre
a atuação do mestrado no Ceará e na região, comenta as linhas de pesquisa do programa e dá dicas
para os interessados em participar da seleção, cujas inscrições permanecem abertas até 31 de outubro
Jornal do Campus - O mestrado em
Saúde Coletiva da Unifor trabalha
para a consolidação da área de saúde
coletiva no estado. Como se dá essa
relação academia/comunidade?
Raimunda Magalhães - A relação se dá
através de projetos de pesquisa e extensão que contemplam os indicadores
sociossanitários da região e em consonância com as prioridades nacionais de
pesquisa, das parcerias firmadas com instituições e serviços de saúde e áreas afins.
Outra forma de efetivar essa relação é
através da produção científica direcionada para a melhoria dos serviços de saúde.

JC - De que forma o curso investe
na formação de seus professores
e pesquisadores?
RM - Através do incentivo e liberação de
seus docentes para a realização de pósdoutorado em instituições reconhecidas e
com produção consolidada na área de
saúde coletiva no país e exterior. Também
por meio da participação em eventos científicos nacionais e internacionais, da realização de evento de iniciação científica
de pós-graduação e pesquisa, através da
aquisição de livros, periódicos e bibliotecas virtuais e do incentivo para visita de
professores de outros estados.

JC - Quais as principais linhas de
pesquisa do programa e como as
pesquisas desenvolvidas dentro
dessas linhas contribuem para o
desenvolvimento regional?
RM - O mestrado em Saúde Coletiva tem,
atualmente, as seguintes linhas de pesquisa: (1) Análise da situação de saúde,
(2) Políticas e práticas na promoção da
saúde e (3) Cultura e humanização em
saúde. As pesquisas inseridas nestas linhas
atendem a temas de prioridade local, regional e nacional que se referem à saúde
da mulher, da criança e do idoso, doenças negligenciadas, inclusão de pessoas
com necessidades especiais e qualidade
de vida, acidentes e violências, nutrição e
doenças crônicas degenerativas, doenças
transmissíveis e não-transmissíveis, saúde
bucal e redes sociais de apoio.

O mestrado oferece 25 vagas por
ano e tem duração de 24 meses.
As inscrições seguem abertas até
o dia 31 de outubro. Informações
na coordenação do mestrado,
localizada na sala 1 do Bloco S
ou pelo telefone 3477 3280

Outras áreas
Além do mestrado em Saúde Coletiva,
os mestrados em Administração e
Informática Aplicada também recebem
inscrições até 31 de outubro.
Mais informações podem ser obtidas
no site www.unifor.br ou pelos
telefones 3477 3229/3268.

fornecida no edital de seleção), avaliação
do projeto de pesquisa apresentado e
análise de currículo. Para se preparar melhor para a seleção, o candidato deve
buscar a bibliografia e realizar as leituras,
elaborar um bom projeto de pesquisa e se
preparar para a prova de língua inglesa,
que pode ser substituída pela comprovação de proficiência obtida em curso reconhecido. Outro estímulo é participação no
grupo de pesquisa pelos seis meses de antecedência para se incluir na temática que
pretende estudar.

JC - Qual o perfil do aluno do
mestrado em Saúde Coletiva?
RM - Um perfil heterogêneo, pois sendo
um mestrado multiprofissional atende a
uma demanda diversificada na área da
saúde e afins. Os alunos são qualificados
para ensino de graduação e pesquisa,
atuação nos serviços de saúde local e nacional. Entretanto, o curso tem foco na
formação docente, inclusive com disciplinas e estágio direcionados à preparação
do professor, o que tem atraído, inclusive,
alunos de outros mestrados da Unifor e
tem possibilitado o ingresso de muitos
egressos na carreira docente.
JC - Que etapas contempla o processo
seletivo para o curso e como se
preparar melhor para a seleção?
RM - A seleção constitui-se de prova de
inglês, prova de conhecimentos específicos da área de saúde coletiva (bibliografia
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Professora
Raimunda
Magalhães
coordena o
mestrado em
Saúde Coletiva

MERCADO PROFISSIONAL

Pesquisa aplicada no
mercado de trabalho
Além das universidades, as empresas também
têm dado ênfase aos cursos de mestrado
Para quem acredita que o campo de atuação de mestres e doutores se restringe à academia, vale saber que os programas de pósgraduação na modalidade stricto sensu, a
mais tradicional no Brasil, estão em alta no
mercado profissional. O aumento na procura
pelos programas de mestrado e doutorado
reflete a valorização desses cursos em outras
áreas além das universidades, tornando-se
um diferencial no mundo empresarial. Hoje
uma grande quantidade de profissionais já
possui especialização e MBA, sigla da
expressão inglesa Master of Business Administration (mestrado em administração de ne-

gócios). O mestrado e o doutorado representam mão-de-obra ainda mais qualificada
para o setor produtivo.
Concluir o mestrado realmente ajuda a
expandir as oportunidades no mercado de
trabalho. Foi o que aconteceu com o analista
de desenvolvimento Gilberto de Souza, que
teve os resultados da sua dissertação de
mestrado utilizados por um jornal de grande
circulação do Ceará.
Ao longo do mestrado em Informática
Aplicada, cursado na Unifor, Gilberto propôs
um modelo de multicritério para o jornal.
Trata-se de um programa que leva em consideração os critérios de
maior atração dos leitores
para a capa do jornal, tais
como títulos, manchetes,
promoções, resultados de
concursos públicos, dentre
muitos outros. “Senti que
o mestrado me qualificou
muito mais, abrindo o leque de oportunidades na
academia e também no
mercado”.
Gilberto de Souza teve os
resultados da sua dissertação
de mestrado utilizados por uma
grande empresa de comunicação

ESPECIALIZAÇÃO

Gestão de Energia é
ofertado pela primeira vez
A especialização em Gestão de Energia
está com inscrições abertas para a primeira
turma a ser ofertada pela Universidade de
Fortaleza. Estruturado a partir de uma forte
integração entre os aspectos tecnológicos
da indústria da energia e a gestão, o curso
engloba duas importantes demandas da
atualidade: energia e meio ambiente. O profissional egresso desse curso terá uma visão

abrangente do mercado de energia, especialmente quanto aos aspectos gerenciais,
estratégicos, econômicos, regulatórios e ambientais. Será capaz de atuar no desenvolvimento, implantação e execução de programas de uso racional de energia, utilizando
indicadores energéticos e estudos de viabilidade econômica. Mais informações, pelo
fone 3477 3174.
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Inscrições abertas
Cursos de especialização com inscrições abertas. Informações pelos fones
3477 3174 e 3477 3178, na coordenação de Pós-Graduação, bloco B, ou
no site www.unifor.br
• ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• ANATOMIA FUNCIONAL E

BIOMECÂNICA
• ANIMAÇÃO GRÁFICA E GAME DESIGN
• ARQUITETURA DE INTERIORES
• ARTE-TERAPIA
• ATENÇÃO FARMACÊUTICA
• 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
• ESTRUTURA DAS EDIFICAÇÕES
• FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA

FUNCIONAL
• FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• GESTÃO ESCOLAR
• GESTÃO MUNICIPAL
• GESTÃO DE ENERGIA
• 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
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EXTENSÃO

Universidade
oferece
programa de
intercâmbio
Combinando estudo, lazer e cultura, alunos
encontram no intercâmbio acadêmico
oportunidade de expandir experiências de vida

Uma temporada em Salamanca para
estudar comunicação audiovisual e aprender
mais sobre a cultura espanhola. O projeto
finalmente saiu do papel e o estudante do
curso de Jornalismo Igor Medeiros pôde
concretizar o desejo de fazer intercâmbio na
Espanha. “Uma experiência sem igual. Passei
um ano convivendo com pessoas de outros
países e aprendendo muito. Estive na Espanha
e vivi a Espanha. Não me arrependo de ter
ido”. Igor chegou há apenas um mês e já
retomou as atividades na Unifor. O estudante
está no quinto semestre.
Igor retornou para a Unifor um pouco
depois que a aluna do curso de Publicidade
e Propaganda Monik Vitorino embarcou para
os Estados Unidos. Monik está estudando

O estudante de Jornalismo
Igor Medeiros acaba de chegar
do intercâmbio na Espanha

publicidade na Ball State University, em Muncie, Indiana. “Estar em contato com diversos
idiomas, conviver também com a cultura européia, asiática e hispano-americana, viajar, lidar
com desafios diários são os momentos enriquecedores da minha experiência aqui”.
Os alunos viajaram com o acompanhamento do Programa de Intercâmbio Acadêmico da Unifor. O programa possibilita que
alunos dos cursos de graduação possam
estudar em universidades estrangeiras, no
período de seis meses a um ano, sem prejudicar ou atrasar o fluxograma do curso. “Eles
têm a chance de fazer
o intercâmbio aproveitando os créditos para
o curso de graduação”,
explica a chefe da Divisão de Intercâmbio, professora Enedina Lima.
“Tudo é facilitado na
Divisão de Intercâmbio.
Desde o contato com a
universidade estrangeira, o envio da documentação e dicas sobre países, universidades e locais onde estudar”, destaca a aluna do sexto semestre do curso de CoA aluna Monik Vitorino
está nos EUA estudando
publicidade
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mércio Exterior Hosana Guterres. A estudante
embarca em fevereiro próximo para Córdoba,
cidade universitária da Argentina, para estudar
negócios.

INTERNACIONALIZAÇÃO
NA UNIFOR
No momento em que a internacionalização é prioridade nas instituições de ensino superior em todo o mundo, a Unifor
intensifica o contato com outros centros e
firma ainda mais convênios. Recentemente,
foram fechadas parcerias com mais sete
universidades estrangeiras: duas na Itália,
quatro na França e uma na Espanha. Hoje
a Unifor mantém convênios com 100 instituições de ensino superior em 19 países.
Além do contato com as instituições
estrangeiras, a Universidade abre suas portas
para receber alunos de outros países. Estudantes da Alemanha, França e Portugal estão
cursando mestrado e graduação na Unifor.
De acordo com a professora Enedina, o processo de internacionalização da Unifor possibilitou também que neste semestre fossem
ofertadas quatro disciplinas regulares em
língua inglesa e uma específica para estrangeiros chamada Português como Segunda
Língua. “Ofertamos as disciplinas de Cultura
Brasileira, Negociação Internacional, Economia Brasileira e Introdução ao Comércio
Exterior e qualquer aluno da graduação
pode verificar na coordenação do seu curso
como proceder para fazer essas disciplinas”.

ARTE

Bandeira
no Espaço
Cultural
Unifor

Programação
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.

• DIA 18 DE SETEMBRO
SESSÃO ONDE ESTÁ DEUS?
“O deus que não estava lá” (The god who
wasn't there, 2005) - Direção: Brian Flemming

Uma bolsa para estudar
na Escola Superior de Belas
Artes da França e um
grande artista encontra
espaço para mostrar
seu talento ao mundo

Debatedores: José Carlos Silva de Almeida e Átila
Amaral Brilhante, professores de Filosofia da
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Abstracão, 1963

Foi assim com o cearense Antonio
Bandeira, que em 1946 deixou
Fortaleza, cidade onde nasceu, levando na bagagem o desejo de expandir
sua vocação para a arte. Vocação do
autodidata que foi e que combinou
perfeitamente com a efervescência
cultural da Paris daquela época. A bolsa
foi o prêmio pela participação na
exposição do Instituto dos Arquitetos

do Rio de Janeiro. O artista ficou naquele país até 1950.
A passagem pela Cidade Luz e o
encontro com Alfred Otto Wolfgang
Schulze (fotógrafo e pintor alemão
conhecido como Wols) refletiram diretamente na obra de Bandeira, que passou a se aproximar mais do abstracionismo, movimento das artes plásticas
que surgiu no início do século XX, na
Alemanha, rompendo
com a tradição das escolas renascentistas e abandonando a representação da realidade. No
abstracionismo, exaltavam-se cores e formas
em detrimento às figuras
ou temas.
A partir de 28 de
outubro, a obra de Antonio Bandeira poderá ser
apreciada no Espaço
Cultural Unifor numa
mostra que reúne o melhor de sua produção. A
exposição é mais uma
iniciativa da Fundação
Edson Queiroz/Universidade de Fortaleza.

EXPEDIENTE

Antonio Bandeira
em Paris, em 1960

• DIA 22 DE SETEMBRO
SESSÃO NÓIA NA FACÚ
Programação especial em parceria com o
Festival Nóia. Uma mostra da produção
independente dos jovens realizadores
de todo o Brasil. Exibição especial.
Debatedores: Produtores e diretores
dos filmes e do festival

• DIA 25 DE SETEMBRO
SESSÃO O ESPÍRITO DO TEMPO
“Zeitgeist” (Zeitgeist, 2005)
Direção: Peter Joseph
Debatedores: Tarcísio Pequeno, presidente
da Funcap, e Jaefson Rodrigues de Souza,
teólogo e professor do Seminário da Prainha
Personagem do mês: Pier Paolo Pasolini

ESTÁGIO

Vagas no site
O Setor de Estágio da Unifor e o posto de
atendimento do Centro de Integração Empresa
Escola (CIEE) na Universidade ofertam periodicamente vagas de estágio para diversos cursos e
oficinas de capacitação. Os alunos interessados
podem procurar no site www.unifor.br a listagem
com oportunidades para diversos cursos. Mais
informações pelo telefone 3477 3142 ou no
campus, Sala 9, Bloco S.
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