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“A Unifor
está à frente
do seu tempo”
O ministro dos Esportes Orlando Silva
conheceu a infra-estrutura do Parque
Desportivo da Unifor e destacou o curso de
Educação Física como o melhor do estado
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PÓS-GRADUAÇÃO

ESTÁGIO

CULTURA

Inscrições abertas para a especialização em Moda e Comunicação.
Saiba mais sobre esse e outros
cursos no especial pós-graduação

Nesta edição, o Jornal do Campus
traz o passo-a-passo para quem
está a fim de encontrar o estágio
ideal para suas expectativas

Leia um bom livro, visite
uma exposição. Mas antes
confira as dicas culturais
do Jornal do Campus
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ESPORTES

Ministro dos
Esportes visita
Parque Desportivo
Orlando Silva conheceu as instalações desportivas da
Universidade e parabenizou o curso de Educação Física,
de acordo com sua avaliação, o melhor do estado
Na manhã da quinta-feira, 25 de setembro, o ministro dos Esportes Orlando Silva
esteve no campus da Universidade para
conhecer as instalações do Parque Desportivo. O ministro foi recepcionado pelo reitor

em exercício, professor
Roberto Ciarlini, o vice-reitor
de Extensão, professor Randal Pompeu, a coordenadora
do curso de Educação Física, professora
Liana Braid, o chefe da
Divisão de Assuntos Esportivos da Unifor, professor Carlos Augusto
Costa, e Lázaro Pereira
Velasquez, representante
da Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) junto ao Centro
Nacional de Atletismo da
Universidade.
Ministro Orlando Silva
e a coordenadora do
curso de Educação Física,
professora Liana Braid

O secretário do Esporte do Estado Ferrúcio
Feitosa e o ministro Orlando Silva em
visita ao Ginásio Poliesportivo da Unifor

Orlando Silva conheceu o Estádio de
Atletismo e o Ginásio Poliesportivo e destacou a estrutura do curso de Educação Física
da Universidade e a vocação da Unifor para
promover grandes eventos desportivos. O
ministro conheceu alguns dos projetos e
políticas de inclusão social desenvolvidos pela
Instituição e prometeu o retorno em outra
oportunidade para discutir mais projetos e
firmar parcerias. “Fico feliz em ver que a
Unifor é uma instituição que está à frente de
seu tempo. O futuro do esporte passa por
essa vinculação com as universidades. O
futuro exige que a universidade seja espaço
de avaliação e de preparação de atletas".

TECNOLOGIA

Mais um prêmio Finep
A Armtec, primeira empresa incubada da
Unifor, venceu a etapa Nordeste do prêmio
Inovação 2008 da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Esta é a quarta vez
que o prêmio vai para a Armtec, considerada a empresa mais inovadora no Nordeste. Em 2005, foi premiada na categoria Produto, com o Sistema de Apoio
ao Combate de Incidentes (Saci). Em
2007, o feito se repetiu em duas categorias: “Produto”, com o Sistema Integrado de Tráfego Normatizado (Sistran), e
“Empresa”. “Estamos entre as cinco empresas mais inovadoras do país, tendo
vencido o prêmio quatro vezes, o que

nunca aconteceu no histórico da premiação”,
afirma o diretor da Armtec, Roberto Macedo.
Além do prêmio Finep, a empresa venceu o prêmio Melhores Práticas de Estágio
2008, na categoria Microempresas, conce-

did o
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pelo Instituto Euvaldo Lodi do Ceará (IELCE). Roberto Menescal, como professor
orientador, e Milton Tabosa, aluno do curso de Engenharia de Controle de Automação e estagiário da empresa, também
foram homenageados com o prêmio.
“O fruto de um trabalho que começamos na Armtec e que conta com o
apoio integral da Unifor”. O aluno, que
se forma no final do ano e já foi efetivado pela empresa, define assim a
satisfação de vencer o prêmio.
Prof. Roberto Menescal, o aluno Milton
Tabosa e Roberto Macêdo (da esq. para
a dir.), da empresa incubada da Unifor
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A aluna do mestrado Isabele
Tamanini e seu orientador,
o coordenador do curso,
prof. Plácido Pinheiro

MESTRADOS

Informática Aplicada
O curso está com inscrições abertas para processo seletivo e dispõe das seguintes linhas de pesquisa:
Computação Aplicada, Banco de Dados, Engenharia de Software e Engenharia do Conhecimento
Em uma proposta de interação com a
sociedade, o mestrado em Informática Aplicada da Unifor foi criado para 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
que proponham soluções para problemas
atuais e importantes da sociedade.
De acordo com o coordenador do curso, prof. Plácido Pinheiro, busca-se por meio
de inúmeras pesquisas contribuir com soluções efetivas que favoreçam o desenvolvimento científico e tecnológico da região.
O curso, recomendado pela Capes, 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.

Outras áreas
Tendo iniciado suas atividades em 1995, o programa de pós-graduação stricto
sensu da Unifor conta com recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) para todos os cursos. Com um quadro
de professores qualificados - formado 100% por doutores e pós-doutores os mestrados obedecem ao seguinte calendário:
Fone: (85) 3477 3219
• MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
Inscrições entre outubro e novembro, com
E-mail: cmps@unifor.br
início das aulas em fevereiro. No momento, o
• MESTRADO EM DIREITO
curso está com inscrições até 31 de outubro.
CONSTITUCIONAL
Fone: (85) 3477 3229 / Fax: (85) 3477 3065
Inscrições entre maio e junho, com início
E-mail: cma@unifor.br
das aulas no segundo semestre.
Os candidatos que desejam concorrer à
Fone: (85) 3477 3266 / Fax: (85) 3477 3058
seleção desse mestrado devem, antes, se
E-mail: mdc@unifor.br
inscrever no Teste ANPAD, o exame de
proficiência utilizado pelas mais importantes • MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE
As inscrições também estão abertas até
instituições de ensino superior do Brasil.
31 de outubro, com início das aulas no
• MESTRADO EM PSICOLOGIA
primeiro semestre do ano seguinte.
Inscrições entre março e maio de cada ano, Fone: (85) 3477 3280 / Fax: (85) 3477 3062
com início das aulas em agosto.
E-mail: mes@unifor.br
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MERCADO PROFISSIONAL

Uma formação mais abrangente
Cursar uma pós em área diferente da graduação pode
expandir o leque de oportunidades no mercado de trabalho

Inscrições abertas
Os cursos de pós-graduação complementam a formação e, em algumas ocasiões, até mesmo direcionam a carreira profissional para caminhos alternativos, proporcionando uma abertura no leque de opções profissionais. Tendo criatividade, é
possível encontrar novas saídas para os desafios e passar à frente na corrida por uma
carreira de sucesso. O segredo pode estar
em, previamente, identificar o que gosta de
fazer, seu foco de atuação, já que o curso
de graduação nem sempre define um planejamento de carreira.
Foi o que aconteceu com Amélia Prudente, que concluiu o curso de especialização em Terceiro Setor da Unifor em 2006.
Graduada em Letras e após se dedicar por
15 anos à área de educação, passou a trabalhar em assistência social ao terceiro setor na Associação das Primeiras-Damas dos
Municípios do Estado do Ceará (APDM).
Mesmo com uma experiência prática de
quase 20 anos, ela sentiu a necessidade de Amélia Prudente concluiu o curso de especialização
emTerceiro Setor da Unifor em 2006
ter um aprofundamento teórico em seu campo de ação específico. “Com a experiência na pós, que eu tinha”, comenta. Amélia ganhou espaço
passei a identificar e reconhecer os erros no traba- em seu trabalho e uma das conquistas alcançadas
lho prático devido à falta de conhecimento teórico foi o aumento salarial devido à qualificação.

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

ESPECIALIZAÇÃO

FUNCIONAL
• FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• GESTÃO ESCOLAR
• GESTÃO MUNICIPAL
• GESTÃO DE ENERGIA
• GESTÃO DE FINANÇAS E

Formação pioneira
em Moda e Comunicação
A especialização em Moda e Comunicação
da Unifor é pioneira em uma das áreas econômicas que mais crescem no estado. Concebido
para proporcionar uma visão analítica da evolução da moda como fenômeno social e seu papel como veículo de comunicação, o curso visa
capacitar o profissional a compreender a moda
como fenômeno social e cultural, abrangendo
atitudes e hábitos de consumo e a elaboração
de estratégias de criação, produção e divulgação de marcas, serviços e eventos de moda.
Com duração de 15 meses e aberto aos profissionais de moda e áreas afins, a metodologia

do curso prevê, entre outras ações, a integração completa do aluno ao ambiente acadêmico através de pesquisas e estudos de caso, trocas de experiências e redes de discussões entre
profissionais da academia e do mercado, de
forma presencial e a distância.
O corpo docente é formado por profissionais com diferentes titulações e de várias áreas
associadas ao universo da moda, como comunicação social, pesquisa, semiótica, comportamento do consumidor, design, produção
e planejamento. Mais informações pelo fone
3477 3174.
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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

PROFISSIONAL

Quando chega
a hora do estágio
A busca por qualificação, a interação com outros
profissionais e a chance de contratação efetiva são
algumas das muitas vantagens de fazer um estágio
O aluno do curso de Direito Márcio
Lima está no segundo ano do estágio. Dentre suas atribuições, o atendimento a empresas e a outros estudantes que chegam diariamente à
procura de oportunidades de estágio. Márcio trabalha no Setor de Es-

Camila Telles, aluna
do curso de Psicologia

tágio da Unifor. Em comum entre ele
e os estudantes que atende, a vontade de ingressar no mercado, de aplicar os conhecimentos adquiridos em
sala de aula e de ser remunerado financeiramente por isso. “Nesse tempo, tenho aprendido muito, principalmente a lidar com as demandas
dos alunos, das empresas e saber
como melhor adequar esses perfis”.

Orientado pela coordenadora do
Setor de Estágio, professora Fátima
Sales, recentemente Márcio acompanhou o atendimento à aluna do curso de Psicologia Camila Telles. Em
atuação profissional desde o segundo semestre, Camila está procurando
mais uma vaga de estágio. Experiente, já estagiou nas áreas de psicologia social, clínica e organizacional. “O
estágio me possibilitou o contato com
a prática. Pude contar com o acompanhamento de profissionais das empresas por onde passei e daqui, da
Unifor. É um ensaio muito importante para a nossa formação.”
Assim como Camila, centenas de
outros alunos procuram o Setor, que
só em agosto contabilizou o cadastro de 246 novos alunos, 21 novos
convênios firmados com empresas,
353 termos de compromisso assinados, 24 empresas solicitando estagiários e o total de 122 vagas ofertadas.
“O Setor de Estágio acompanha todo
o processo de contratação do aluno
e para que isso aconteça é fundamental que haja o convênio entre a
empresa e a Unifor e ainda a assinatura do termo de compromisso”, explica a professora Fátima Sales.

Passo-a-passo na
procura pelo estágio
Os alunos interessados em participar
do programa de estágio devem
proceder às seguintes etapas:
• Procurar o Setor de Estágio

da Unifor, que fica na Sala 9
do Bloco S, no campus.
• Efetivar seu cadastro
junto ao Setor de Estágio.
• Acompanhar as oportunidades
de estágio, que podem ser
vistas no próprio Setor ou no
site www.unifor.br/extensao.
Mais informações podem ser obtidas
no site ou pelo telefone 3477 3142
1o | outubro | 2008
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FIES

Inscrições abertas

TEATRO

A Cigarra e a Formiga
A clássica história em um musical que reúne
Camerata e Coral cantando e interpretando juntos
O Grupo Mirante de Teatro da Unifor reestréia o musical infantil A Cigarra e a
Formiga. A peça fica em cartaz no Teatro Celina Queiroz aos sábados e domingos,
nos dias 11 e 12, 18 e 19, sempre às 17h. Um espetáculo cheio de brilho e com
ritmos diversos que promete encher os olhos e agradar os ouvidos de pessoas
de qualquer idade. Mais informações pelo fone 3477 3033.

PREMIAÇÃO

Destaque na Expocom

EXPEDIENTE

Estudantes do curso de Comunicação Social tiveram seus trabalhos
premiados na Expocom 2008, evento que integra o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação
(Intercom), este ano realizado de 4 a
6 de setembro, em Natal (RN). O curso concorreu com oito trabalhos premiados com primeiros lugares na etapa regional, que aconteceu em junho, em São Luís (MA). Dentre os
oito trabalhos, dois venceram a
Expocom. Na categoria Organização
de Eventos, o premiado foi o De
Ruma, evento voltado para as tradições culturais do Ceará, que promoveu no campus da Universidade de
Fortaleza apresentações com bandas

cabaçal e maracatu, shows de humor e de bandas de forró pé-de-serra, ressaltando a cultura cearense. O
evento foi produzido por alunos e
professores do curso de Publicidade
e Propaganda.
No jornalismo, a TV Unifor recebeu o primeiro lugar nacional com o
programa Lê Pra Mim, na categoria
Variedades. O programa infantil é uma
animação que conta de forma descontraída a história de um personagem de destaque na cultura cearense,
o Bode Ioiô. A Expocom é uma mostra competitiva que seleciona e reúne os melhores trabalhos dos estudantes de graduação em todas as
escolas de comunicação do país.

As inscrições para novos candidatos ao Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies)
do segundo semestre de 2008 estão abertas de 29 de
setembro a 19 de outubro. Os alunos com bom desempenho acadêmico e regularmente matriculados em cursos da Universidade podem habilitar-se ao Fies.
O programa é destinado a estudantes que não podem arcar com os custos da formação em instituições
de ensino superior não gratuitas, devidamente credenciadas no programa e com avaliação positiva junto
ao MEC. Mais informações: www3.caixa.gov.br/fies/ e
www.mec.gov.br ou na Unifor pelo fone 3477 3028.

EXTENSÃO

Qualificação
No dia 6 de outubro, mais de 270 alunos receberão
certificados pela conclusão dos cursos de informática,
higienização de alimentos, camareira, libras, noções de
portaria, manutenção de computadores, gerência de
vendas, administração financeira, agentes varejistas e
garçom. Ofertados gratuitamente pela Universidade, esses cursos levam formação profissional à comunidade.
Como parte da programação do evento, acontecerá apresentação dos Grupos de Arte da Unifor. A solenidade
acontecerá no Teatro Celina Queiroz, às 9h.

LITERATURA

O sol de cada coisa
Recém-lançado, o livro O sol de cada coisa, de
autoria do professor do CCH Batista de Lima, é o
resultado de um trabalho de 13 anos de dedicação
que busca revelar uma face que as pessoas não vêem
normalmente. “Os poemas procuram desvendar a significação que não é do alcance das pessoas comuns. Daí
vem o nome do livro”. Batista de Lima trabalha com a
idéia de transfiguração das coisas, tentando extrair delas
outro sentido. Além disso, destaca que o regionalismo
cede espaço para a temática urbana, nesta obra que
conta também com poemas de introspecção.
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