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Antonio Bandeira no
Espaço Cultural Unifor
Você sabe quem foi Antonio Bandeira? A partir de 28 de outubro, o melhor desse
cearense cuja arte se destacou nos grandes centros culturais da Europa poderá ser
apreciado na Universidade de Fortaleza. A mostra é gratuita e traz um panorama de
suas pinturas (na maior parte, inéditas) e objetos pessoais. Nesta edição, descubra um
pouco mais sobre Antonio Bandeira e sobre a exposição que traz o melhor do artista.

Antonio Bandeira,
em seu ateliê em
Copacabana,
em 1960
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ESPORTES

PÓS-GRADUAÇÃO

PESQUISA

Se você gosta de
esportes, pode conferir
a agenda de eventos do
Parque Desportivo Unifor

O coordenador do mestrado em
Administração, prof. Dirk Boehe,
fala sobre linhas de pesquisa,
seleção e bolsas de estudo

A Unifor realiza de 20 a 22 de
outubro os encontros científicos
de iniciação à pesquisa, à
docência e de pós-graduação

3

15 | outubro | 2008

1

6

Programação
Parque Desportivo

INGRESSO

Transferidos
e graduados

• MINHA ESCOLA NA PISTA
Dia 18 de outubro, das 8h às 12h,
no Estádio de Atletismo
Realização: CNTA Unifor/Caixa
• MINIATLETISMO
Dia 25 de outubro, das 8h às 12h,
no Ginásio Poliesportivo
Realização: CNTA Unifor/Caixa
• V JOGOS INTERNOS -

INTERCENTROS
Esportes coletivos: Futsal, Futsete,
Handebol, Vôlei e Basquete
Esportes individuais: Tênis de Mesa,
Xadrez, Atletismo, Badminton,
Vôlei de Praia e Natação
De 11 de outubro a 29 de novembro,
no Ginásio Poliesportivo
• IV TROFÉU DE ESPORTES UNIFOR

Esportes coletivos: Futsal, Vôlei,
Basquete e Futebol de Campo; Esportes
individuais: Atletismo e Natação
De 18 a 25 de outubro, no
Parque Desportivo Unifor

A cada semestre, são disponibilizadas vagas em
32 cursos para ingresso de transferidos e graduados
A Unifor está com inscrições abertas para
o ingresso de transferidos e graduados ao
primeiro semestre de 2009. Os candidatos
podem se inscrever na Divisão de Assuntos
Estudantis - DAE, no prédio da Reitoria, das
8h às 22h. Os cursos, vagas e demais condições da seleção constam no Edital publicado no site www.unifor.br. Informações:
(85) 3477 3164.
Para o ingresso de transferidos, os documentos necessários são: histórico escolar original chancelado pela instituição de
ensino superior de origem, declaração de

autorização ou reconhecimento do curso,
cópias autenticadas do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, da
carteira de identidade e do CPF, comprovante de pagamento de taxa no valor de
R$ 100,00 e 1 foto 3x4 colorida e recente.
Já para o ingresso de graduados, são
necessárias cópias autenticadas do diploma de curso superior reconhecido, do histórico escolar, da carteira de identidade e
do CPF, comprovante do pagamento de
taxa no valor de R$ 100,00 e 1 foto 3x4
colorida e recente.

MATRÍCULA 2009.1

• 15º CAMPEONATO
UNIVERSITÁRIO DE FUTEBOL
De 27 de setembro a 29 de novembro,
das 8h às 18h, no Campo A
Realização: Federação Universitária
Cearense de Esportes
• CAMPEONATO CEARENSE DE

FUTSAL FEMININO 2008
Categorias Sub-17, Sub-20 e Adulto
De outubro a dezembro de 2008
Realização: Federação
Cearense de Futsal
Mais informações, procurar a Divisão
de Assuntos Desportivos (DAD),
localizada no Ginásio Poliesportivo.
Fones: 3477 3143/3130
Horário de funcionamento:
- Manhã: 7h30 às 12h
- Tarde: 13h30 às 18h
- Noite: 18h às 22h45

Entrega antecipada
de Contratos
Com o objetivo de facilitar o processo
de matrícula para o primeiro semestre do
próximo ano, a liberação do Contrato de
Serviços Educacionais será feita exclusivamente através do Unifor Online, a partir
do dia 15 de outubro. A entrega antecipada desse documento agiliza o processo de matrícula, que poderá ser feita de

qualquer lugar, utilizando o Unifor Online.
As secretarias dos Centros receberão os
contratos assinados a partir do dia 20 de
outubro. A matrícula poderá ser feita via
internet, pelo Unifor Online, no período
de 5 a 23 de janeiro de 2009. Mais informações pelo telefone (85) 3477 3400 e
no site www.unifor.br.
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MESTRADO

Administração
Tendo suas atividades iniciadas em 1995, o mestrado em Administração foi o primeiro curso de pós-graduação
stricto sensu da Universidade de Fortaleza. Nesta entrevista com o coordenador, professor Dirk Michael Boehe,
você vai conhecer um pouco mais sobre o curso. O entrevistado fala sobre as linhas de pesquisa do programa
e dá dicas para os interessados em participar da seleção, com inscrições abertas até 31 de outubro.

Jornal do Campus - A pós-graduação
Unifor tem foco na interação academia/mercado. Como o mestrado em
Administração tem contribuído
para o desenvolvimento local?
Professor Dirk Boehe - O mestrado em
Administração da Unifor (CMA) já formou
aproximadamente 200 mestres, que atuam hoje em diversas instituições de ensino superior, em órgãos governamentais e
empresas privadas. Dessa forma, o CMA
tem contribuído para a formação e a colocação no mercado de trabalho de pessoas qualificadas que, por meio da aplicação do conhecimento na prática, contribuem para o desenvolvimento econômico
e social do Ceará e de outros estados
(de onde recebemos alunos).
JC - Alunos do CMA têm a
possibilidade de adquirir dupla
titulação. O que isso significa?
DB - Desde agosto deste ano, os nossos
alunos têm a oportunidade de cursar algumas disciplinas, em inglês, em uma das
universidades parceiras no exterior (na Alemanha), o que os habilita a obter um diploma de mestrado europeu, além do diploma da Unifor. Essa modalidade aumenta as oportunidades no mercado de trabalho, onde se pede o conhecimento de línguas e culturas estrangeiras, além de uma
formação sólida e diversificada em administração. Cada vez mais empresas estão
envolvidas no comércio exterior, investindo
ou recebendo investimentos externos. No
CMA estamos formando pessoas qualificadas para trabalhar nessas empresas. Mencionamos ainda que estamos negociando
mais modalidades de dupla titulação com
outras IES no exterior; por exemplo, com
uma escola de negócios na França.
JC - Quais as principais linhas
de pesquisa do mestrado?
DB - O mestrado tem duas linhas, Estratégia Empresarial e Gestão Pública, Social e

Ambiental. Ambas oferecem inúmeras possibilidades para desenvolver pesquisas,
como na área de finanças, gestão ambiental e estratégia de internacionalização, gestão da tecnologia e inovação, marketing,
governança corporativa, estratégia de
sustentabilidade, economia empresarial,
arranjos de pequenas e médias empresas e
empreendedorismo. Além do conteúdo em
si, oferecemos uma sólida formação em
métodos quantitativos e qualitativos, além
da pesquisa científica, em empresas, por
exemplo, nas áreas de pesquisa de mercado, pesquisa operacional, planejamento
estratégico, dentre outras.
JC - Como acontece
o processo seletivo?
DB - O processo seletivo consiste em quatro etapas e podem participar candidatos
de qualquer área de formação (engenharias, administração, comércio exterior, humanidades, ciências sociais, economia, etc.).
Também podem participar candidatos que
atualmente estão se formando. As quatro
etapas são a análise do currículo, uma entrevista com apresentação do projeto de
pesquisa, o teste da Anpad e uma avaliação interna de conhecimento específico
com base em lista de bibliografia disponibilizada pelo CMA. Para os que não tiveram a oportunidade de fazer a última edição do teste da Anpad em setembro, haverá as próximas edições
em fevereiro e junho de 2009.
JC - O que é o teste Anpad?
DB - O teste é realizado em
todo o Brasil e é utilizado
por 105 cursos de
mestrado e doutorado
em administração e
contabilidade. Mais informações encontram-se
no site www.anpad.org.br/
teste. Recomendamos
a todos que têm a
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intenção de fazer esse teste entrar em
contato com o CMA (cma@unifor.br /
fone 3477 3229) para obter informações
mais detalhadas.
JC - Como um aluno pode concorrer
a uma bolsa das agências de fomento
à pesquisa para cursar o mestrado?
DB - Estamos na privilegiada situação de
ofertar bolsas aos melhores alunos (de acordo com o processo seletivo), desde que se
dediquem integralmente ao curso. Geralmente, temos bolsas suficientes para atender a todos os alunos nessa condição.
Quando os candidatos se inscrevem, já
devem informar se querem concorrer a
uma das bolsas. Além dessas bolsas,
estamos sempre com projetos de pesquisas
específicas que também oferecem bolsas
para os participantes nesses projetos.

Prof. Dirk Michael
Boehe coordena o
mestrado em
Administração

PSICOLOGIA

Seminário de Estudos sobre Ócio
Aberto ao público, o evento acontece no campus da Universidade de 16 a 18 de outubro
A cada ano, o Otium (Laboratório de Estudos sobre o Ócio, Trabalho e Tempo Livre), do mestrado em Psicologia, realiza o
Seminário de Estudos sobre Ócio e Contemporaneidade. Nessa ocasião são apresentados resultados de investigações, defesas de
dissertações sobre a temática ócio, trabalho
e suas interfaces com a saúde e qualidade
de vida, e acontecem palestras com pesquisadores da casa e visitantes. A edição de 2008

ocorre de 16 a 18 de outubro, nos Auditórios A1 e A3. A programação do evento pode
ser consultada no site www.unifor.br.
O Otium é um laboratório multidisciplinar
de estudos sobre ócio, trabalho e tempo social. Tem como objetivo a investigação sobre as representações, os sentidos atribuídos
e as práticas de ócio na atualidade, identificando e analisando, em âmbitos diversos, os
reflexos de tais processos.

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

ADMINISTRAÇÃO

Gestão Empresarial
A especialização em Gestão Empresarial da
Unifor está completando quatro anos. Desde
quando iniciou suas atividades, o curso, que
tem um projeto pedagógico inovador e diferenciado, já concluiu três turmas e duas estão
em andamento. Para destacar esse momento,
foi realizado no dia 8 de outubro o 2º Encontro do Curso de Especialização em Gestão Empresarial. O encontro, realizado anualmente,
congrega alunos, ex-alunos e professores para
debater temas que agregam valor para o aperfeiçoamento do gestor empresarial. A programação teve como ponto alto a palestra Filosofia: para que afinal?, ministrada pelo professor

e pesquisador José Maria Arruda (pós-doutorado no Philosophisches Institut da Universidade de Aachen/Alemanha). A palestra apresentou as tendências do debate filosófico
contemporâneo no mundo globalizado, desmistificando a filosofia como algo difícil e
inacessível.
O curso tem como público-alvo profissionais graduados em qualquer área do conhecimento. A sexta turma da especialização terá
início ainda este ano e recebe inscrições até 2
de novembro. As aulas acontecem semanalmente, sempre às segundas e quarta-feiras,
das 19h às 22h30.

SAÚDE

Fisioterapia Respiratória
e Cardiovascular
O curso de especialização em Fisioterapia
Respiratória e Cardiovascular tem como objetivo capacitar o profissional de fisioterapia quanto
à técnica, evolução e conduta, no desempenho teórico e prático, dentro de uma visão
multidisciplinar em âmbito ambulatorial e hospitalar, na área de fisioterapia respiratória e
cardiovascular. Além disso, responde à demanda mercadológica e acadêmica quanto à for-

mação e qualificação desses profissionais, mantendo sempre um atendimento de excelência,
qualidade e profissionalismo.
É um curso eminentemente teórico-prático,
com 405 horas. As aulas teóricas acontecem
das 18h às 21h40, de segunda a sexta-feira,
uma semana por mês. As aulas práticas acontecerão em julho de 2009, às terças e quintasfeiras, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h50.
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E GAME DESIGN
• ARTE-TERAPIA
• ATENÇÃO FARMACÊUTICA
• COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
• COMÉRCIO E GESTÃO DE
FINANÇAS INTERNACIONAIS
• CONTROLADORIA E
GERÊNCIA CONTABIL
• CRIAÇÃO E GESTÃO
DE EVENTOS
• CRÍTICA DE ARTE
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO INTERNACIONAL
• DIREITO PENAL
• DIREITO PREVIDENCIÁRIO
• DIREITO E PROCESSO
TRIBUTÁRIOS
• ENDODONTIA
• ENGENHARIA CLÍNICA
• ESTRUTURA DAS EDIFICAÇÕES
• EXECUTIVO JR. - FORMAÇÃO
DE JOVENS EXECUTIVOS
• GESTÃO MUNICIPAL
• GESTÃO DE ENERGIA
• GESTÃO DE FINANÇAS E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE GRUPO
NAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE OBRAS
DE ENGENHARIA
• MARKETING
• MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL
• MBA EM PRODUÇÃO
E LOGÍSTICA
• MODA E COMUNICAÇÃO
• PAISAGISMO
• PERIODONTIA
• PODER E PRÁTICAS POLÍTICAS
• REDES CONVERGENTES
• VOZ
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EXPOSIÇÃO

Antonio Bandeira como
Fortaleza nunca viu
A mostra reúne pinturas inéditas, desenhos e objetos pessoais do
artista, um dos maiores expoentes do abstracionismo informal no Brasil
Para aqueles que já tiveram a oportunidade
de apreciar as obras de Antonio Bandeira, a Fundação Edson Queiroz promove uma exposição
do artista como nunca realizada em Fortaleza.
E, para quem ainda não conhece, este é o grande momento. A partir de 28 de outubro, a Universidade de Fortaleza abre suas portas para receber uma mostra completa, reunindo mais de
100 pinturas e desenhos (muitos deles inéditos)
e 40 objetos pessoais (fotos, documentos, cartas, instrumentos de trabalho, trajes) do grande
artista cearense. A exposição tem curadoria de
Max Perlingeiro e poderá ser visitada gratuitamente de terça-feira a domingo, das 10h às 20h,
no Espaço Cultural Unifor, localizado no segundo andar da Reitoria.
Dentre as peças expostas, pela primeira vez,
estão as pinturas realizadas em Fortaleza antes
da ida de Antonio Bandeira à Europa (1942 a
1945); obras realizadas no Rio de Janeiro (1945
a 1946); coleção de desenhos produzidos na Academia de La Grande Chaumière, em 1946, Paysage
Désolée, de 1955; o tríptico Sol e Paisagem Azul,
Paris, de 1966; uma rara pintura sobre papel
pintada na Toscana, Itália; pinturas feitas em Londres e a sua grande produção de abstratos feitos
em Paris entre 1964 e 1967, incluindo as últimas obras encontradas no seu ateliê, em Paris.
Pela primeira vez, também, o público cearense verá as únicas imagens em movimento co-

nhecidas de Bandeira. O documentário Fazedor
de Crepúsculo, de 1960, foi filmado em 16mm
pelo artista João Maria Siqueira, na Fundição
Santa Isabel e na Praia
do Mucuripe, em Fortaleza, porém não chegou a ser finalizado devido ao falecimento
prematuro do artista,
tendo sido recuperado
pela cineasta Margarita
Hernandez no ano passado. “Sem dúvida, trata-se da exposição mais
completa de Bandeira”,
avalia Max Perlingeiro.

Abstracionismo Informal
O abstracionismo informal observado
na expressão artística de Antonio
Bandeira é uma das linhas de criação
do abstracionismo, movimento das artes
plásticas que surgiu no início do século 20,
na Alemanha, rompendo com a tradição
das escolas renascentistas e abandonando a
representação da realidade. O abstracionismo
informal não se importava com figuras ou
temas, mas exaltava as cores e formas,
predominando também sentimento e emoções.

BIOGRAFIA

Quem foi A. Bandeira
Antonio Bandeira (Fortaleza,1922-1967) foi pintor,
desenhista e gravador, com grande reconhecimento
na arte brasileira e mundial do século 20. Em
1946, recebeu bolsa de estudos do governo
francês e viveu em Paris até 1950. Retornou
ao Brasil em 1951, onde permaneceu até
1954. A partir desta primeira temporada em Paris, Bandeira alternou
sua vida entre o Brasil e a França.
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De cima para baixo: Interior, 1946;
Natureza morta com flores, 1942;
Vaso com flores, 1948

Sua produção pode ser dividida em duas
fases: a figurativa, de 1940 a 1947, em que
representa paisagens e naturezas-mortas, e
a abstrata, a partir de 1947, mais
especificamente a abstração lírica, gênero
que o consagrou. Esta transição foi
influenciada principalmente pela parceria
com o pintor alemão Alfred Otto Wolfgang
Schultz, conhecido como Wols.

CASA COR

Cursos de Extensão

Inovações e tendências
Em comum, Unifor e Casa Cor se destacam como ambientes
abertos à arte, à criatividade, onde grandes projetos ganham vida

• INTRODUÇÃO AO
MERCADO DE CAPITAIS
• ECONOMIA EM LINGUAGEM

JORNALÍSTICA: DECIFRANDO
O “ECONOMÊS”
• GESTÃO ESTRATÉGICA

Pela terceira vez consecutiva, a Unifor
está presente na maior mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo da
América Latina, a Casa Cor 2008. Em 2006,
primeiro ano de sua participação, a Unifor
gerou repercussão ao reproduzir, com fidelidade, a fachada da Universidade em tamanho reduzido dentro do evento. Este ano,
a Universidade está presente tanto realizando
ações em ambientes da Casa como através
de peças de comunicação visual que apresentam o conceito Incomparável, traduzin-

do a qualidade do ensino e da infra-estrutura da Universidade.
O conceito reflete também a grande variedade de cursos ofertados, a amplitude de
um campus com 720 mil metros quadrados
e a escolha de mais de 25 mil alunos que
elegeram a Universidade como o lugar para
começar a construir um futuro de competências. “Participar da Casa Cor representa
uma oportunidade para fortalecer ainda mais
o relacionamento da Instituição com o público, promovendo uma conexão diferenciada com as pessoas e surpreendendo pelo inusitado
da presença em um evento como este, mas sempre
de olho também em novos
conhecimentos, que é a essência desta Instituição",
destaca a diretora de Comunicação e Marketing da
Unifor, Valerya Abreu.
Dirigentes da Unifor na
abertura da Casa Cor 2008

DA NEGOCIAÇÃO
• DINÂMICAS DE GRUPO E JOGOS

DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES
• EXCEL AVANÇADO
• PRÁTICO DE
CONVERSAÇÃO EM INGLÊS
• RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE
PESSOAS PARA AS ORGANIZAÇÕES
• ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO
• LEI 11.441/2007 – INVENTÁRIO,

PARTILHA DE BENS, DIVÓRCIO
E SEPARAÇÃO CONSENSUAIS
ATRAVÉS DA VIA EXTRAJUDICIAL
• NOÇÕES DE DIREITO ELETRÔNICO
• PROCESSO LEGISLATIVO

E CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE
• ANÁLISE FORENSE

COMPUTACIONAL
• UTILIZANDO O MS PROJECT

COM METODOLOGIA DO PMI
• JUSTIÇA DESPORTIVA
E O PROCESSO DESPORTIVO

Mais informações pelo fone: 3477 3114

Teatro

PESQUISA

Unifor realiza
encontros científicos

EXPEDIENTE

De 20 a 22 de outubro, acontecem três
grandes encontros de pesquisa na Universidade de Fortaleza: o XIV Encontro
de Iniciação à Pesquisa, o VIII Encontro
de Iniciação à Docência e o VIII Encontro
de Pós-Graduação e Pesquisa. Os eventos
trazem uma mostra das pesquisas desenvolvidas na Unifor e em instituições de
ensino superior de todo o país, promovendo também a integração entre profes-

sores, pesquisadores, alunos e visitantes.
A abertura dos encontros acontecerá
no dia 20 de outubro, às 19h, no Teatro
Celina Queiroz. O evento é aberto ao público e as atividades serão realizadas em
diversos locais do campus, como os auditórios do bloco A e da Biblioteca, o hall
do bloco D e o bloco T. Os interessados
em participar podem acompanhar a programação no site www.unifor.br.

Nos dias 18 e 19 de outubro, acontecem as últimas apresentações do
espetáculo A Cigarra e a Formiga,
no Teatro Celina Queiroz, com
sessões sempre às 17h. Os ingressos
custam R$ 10,00 e R$ 5,00.

Jornal do Campus - Informativo da Universidade de Fortaleza da Fundação Edson Queiroz Chanceler Airton Queiroz Reitor Carlos Alberto Batista
Vice-Reitora de Ensino de Graduação Fátima Veras Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Roberto Ciarlini Vice-Reitor de Extensão Randal Pompeu
Diretora de Comunicação e Marketing Valerya Abreu Edição Brígia Amaro (01623JPCE) Repórter Ana Sílvia Magalhães Estagiários Artur Azevedo e
Raquel Holanda Revisão Thiago Braga Design Editorial Glaymerson Moises (01638JPCE) Fotos Léo Andrade Impressão Gráfica Unifor Correspondência
Diretoria de Comunicação e Marketing - Av. Washington Soares, 1321 - Fone: (85) 3477 3111 - Edson Queiroz - Fortaleza-CE - CEP: 60.811-905 - imprensa@unifor.br
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