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Grandes gênios se
encontram na Unifor
Na agenda cultural da Unifor, a exposição Antonio Bandeira e a mostra Barão de Mauá - o Empreendedor destacam
a história de vida e o talento no desenvolvimento de grandes obras que encantaram o mundo. Um espaço para
acolher o empreendedorismo, tanto nas ciências quanto nas artes. É assim que a Universidade de Fortaleza
estimula a comunidade acadêmica no caminho da criatividade e da inovação. Nesta edição, saiba mais sobre
o talento desses gênios e confira outros eventos culturais que acontecerão no campus em novembro.
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ESPECIALIZAÇÃO

ARTE

INSCRIÇÕES

Nesta edição do encarte de
pós-graduação, saiba mais sobre
o MBA em Produção e Logística
e a especialização em Direito Penal

Opções de teatro
e exposições. Confira
a agenda cultural da
Unifor em novembro

A Universidade recebe
inscrições para o Vestibular
2009.1 e para o ingresso
de transferidos e graduados
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Programação
Parque Desportivo
• V JOGOS INTERNOS - INTERCENTROS

1º de novembro:
às 8h, atletismo; às 14h, natação
22 de novembro: às 8h, vôlei de praia
Local: Ginásio Poliesportivo

O novo reitor da UFC,
Jesualdo Pereira Farias,
e o reitor da Unifor,
Carlos Alberto Batista

HOMENAGEM

Reitor prestigia posse
Realizada no dia último dia 23, a solenidade de posse do novo reitor
da UFC contou com a presença do reitor Carlos Alberto Batista
O reitor da Universidade de Fortaleza,
prof. Carlos Alberto Batista, compareceu
na quinta feira, 23 de outubro, à solenidade de posse do novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), prof. Jesualdo Pereira Farias. O reitor Jesualdo
Pereira Farias figura na lista de ex-alunos

graduados pela Universidade de Fortaleza.
O novo reitor da UFC se formou na Unifor
em 1982 no curso de Engenharia Mecânica. “A Universidade de Fortaleza
sente-se orgulhosa pelo sucesso e reconhecimento do seu ex-aluno", afirmou o professor Carlos Alberto Batista.

Intercâmbio com
universidade alemã

EXPEDIENTE

• 15º CAMPEONATO
UNIVERSITÁRIO DE FUTEBOL
1º, 8, 22 e 29 de novembro
Realização: Federação Universitária
Cearense de Esportes - Local: Campo A
• 2ª ETAPA DO CIRCUITO BRASIL
PARAOLÍMPICO DE ATLETISMO E NATAÇÃO
5 a 9 de novembro
Realização: Comitê Paraolímpico
Brasileiro - CPB - Local: Estádio de Atletismo
• CAMPEONATO BRASILEIRO
PARAOLÍMPICO DE HALTEROFILISMO
7 a 9 de novembro
Realização: Comitê Paraolímpico
Brasileiro - CPB - Local: Ginásio Poliesportivo
• VII OLIMPÍADA NACIONAL DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA E DO TRABALHO
8 a 15 de novembro
Realização: Tribunal Regional do
Trabalho - TRT - Local: Ginásio Poliesportivo

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

TECNOLOGIA

O diretor do Centro de Ciências Tecnológicas, prof. Ricardo Colares, esteve recentemente na Alemanha em visita à Universidade de Tecnologia e Ciência Aplicadas de Berlim, Fachhochschule für
Technik und Wirtschaft – FHTW, a fim
de conhecer seus cursos de bacharelado
na área tecnológica e, sobretudo, o bacharelado em Energias Renováveis. As informações obtidas nesse intercâmbio entre instituições de ensino superior serão
utilizadas na concepção de novos cursos
para a Unifor na área de tecnologia.

• JOGOS INTERNOS
DO CURSO DE MEDICINA
16 de novembro: futsal, vôlei e basquete
Local: Ginásio Poliesportivo

Segundo o professor, o contato abre
também a possibilidade de estabelecer intercâmbio entre alunos da Universidade
e a FHTW, bem como a colaboração de
seus professores em projetos da Unifor. O
diretor esteve ainda presente no maior
congresso e feira de negócios em energia eólica do mundo, a Husum WindEnergy 2008, também na Alemanha,
onde conheceu as novidades tecnológicas
e realizou contato com empresas mundiais nesse setor e institutos de capacitação
e pesquisa na área de energia eólica.
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MESTRADOS

Subjetividade
em pauta
A psicologia é uma das áreas que integram as ciências
humanas, um campo moldado para o conhecimento
do homem, sua história e seu comportamento
O mestrado em Psicologia da Unifor reúne temáticas como os sintomas do sujeito e
suas manifestações na sociedade e na cultura e as questões mais específicas da psicopatologia cotidiana, decorrentes da relação
dos indivíduos com a sociedade.
As pesquisas realizadas pelo mestrado são
distribuídas em seis laboratórios: Laboratório sobre as Novas Formas de Inscrição do
Objeto (LABIO); Laboratório de Psicopatologia
e Psicoterapia Humanista Fenomenológica
Crítica (APHETO); Laboratório de Estudos dos
Sistemas Complexos: casais, famílias e comunidade; Laboratório de Estudos das Relações Humano-Ambientais (LERHA); Laboratório de Estudos e Intervenções Psicanalíticas na Clínica e no Social (LEIPCS); Laboratório de Estudos sobre Ócio, Trabalho e
Tempo Livre (OTIUM) e Laboratório Rede
Lusófona de Estudos da Felicidade (RELUS).
O curso tem três linhas de pesquisa: Produção e Expressão Sociocultural da Subjetividade, que estuda a produção do sujeito
em sua mútua constituição com a sociedade e a cultura, investigando as formas de
expressão das subjetividades, seus múltiplos
processos de significação e produção do so-

frimento psíquico; Sujeito, Sofrimento Psíquico e Contemporaneidade, cujo enfoque
é a noção de sujeito e as formas de produção de sofrimento psíquico; e Ambiente, Trabalho e Cultura nas Organizações Sociais, que
realiza estudos dirigidos à inter-relação dos
indivíduos com diversos ambientes sociais,
considerando o sofrimento psíquico daí resultante a partir dos referenciais da Psicologia Ambiental e da Psicologia Social.

REVISTA MAL-ESTAR
E SUBJETIVIDADE
Com 12 anos de existência, o mestrado
em Psicologia tem como um de seus principais produtos a revista Mal-estar e Subjetividade. A publicação, desde 2001, divulga as
mais significativas construções acadêmicas,
científicas e artísticas desenvolvidas em torno do tema sujeito, sofrimento psíquico, sociedade e cultura. A revista contempla artigos, relatos de pesquisas, resenhas e ressonâncias, publicados em português e espanhol. A revista alcançou a nota máxima, de
acordo com a avaliação da Capes, e no final
do ano passado o conceito do próprio
mestrado subiu de 3 para 4.

Outras áreas
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 seguem
o seguinte calendário:
• MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Inscrições entre outubro e novembro,
com início das aulas em fevereiro.
Fone: (85) 3477 3229 / Fax: (85) 3477 3065
E-mail: cma@unifor.br - Os candidatos que
desejam concorrer à seleção desse mestrado devem,
antes, se inscrever no Teste ANPAD, o exame de
proficiência utilizado pelas mais importantes
instituições de ensino superior do Brasil.
• MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL

Alunos do mestrado nos
encontros do Laboratório
sobre as Novas Formas de
Inscrição do Objeto

Inscrições entre maio e junho, com início
das aulas no segundo semestre.
Fone: (85) 3477 3266 / Fax: (85) 3477 3058
E-mail: mdc@unifor.br
• MESTRADO EM INFORMÁTICA APLICADA
Inscrições em outubro de cada ano, com início
das aulas no primeiro semestre do ano seguinte.
Fone: (85) 3477 3268 - E-mail: cmps@unifor.br
• MESTRADO EM PSICOLOGIA
Inscrições entre março e maio de cada ano,
com início das aulas em agosto.
Fone: (85) 3477 3219 - E-mail: cmps@unifor.br
• MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA

Inscrições em outubro, com início das
aulas no primeiro semestre do ano seguinte.
Fone: (85) 3477 3280 / Fax: (85) 3477 3062
E-mail: mes@unifor.br
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LITERÁRIO

Relações
internacionais
na atualidade

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

Com uma linguagem simplificada,
o livro é indicado para quem se
interessa em conhecer, as principais
teorias e assuntos contemporâneos
do sistema internacional
Lançado recentemente, o livro O Estudo das Relações Internacionais, do professor Henrique Marinho, é recomendado para
os estudantes dos cursos de Relações Internacionais e Comércio Exterior. A obra
busca suprir uma lacuna em relação à abordagem sobre as relações internacionais em
seus aspectos mais presentes na política
externa dos países. Trata-se de um estudo
bibliográfico sobre as principais teorias das
Relações Internacionais, indicado para as
disciplinas Relações Internacionais e Estudos Contemporâneos, para os alunos de
Relações Internacionais e Comércio Exterior e demais interessados. Seu conteúdo
aborda também as políticas externas recentes dos Estados Unidos, Europa, Ásia e

Oriente Médio, englobando a política latino-americana, em especial a brasileira.
O autor, professor da Universidade de
Fortaleza, Henrique Jorge Medeiros Marinho, nasceu em 1952, é economista, mestre em Negócios Internacionais pela Unifor,
onde leciona desde 1977 ministrando as
disciplinas Relações Internacionais e Economia Internacional, para os cursos de graduação e pós-graduação da Instituição.

MBA

Produção
e Logística
As atribuições dos profissionais de produção e logística estão cada vez mais integradas. Produzir em tempo hábil e eficientemente é pouco se os produtos não puderem ser entregues no lugar certo, no tempo
estimado e nas condições desejadas. Por isso,
essas duas áreas têm desenvolvido trabalhos conjuntamente, contribuindo com a
competitividade das empresas.
O MBA em Produção e Logística prepara
os profissionais para planejar, otimizar custos e gerenciar os sistemas operacionais. É
um curso com visão prática acentuada, com
carga horária de 425 horas em 23 meses. O
início está previsto para a segunda quinzena
de novembro. As aulas acontecem aos sábados, das 8h às 11h40 e das 14h às 17h40,
com intervalo entre os módulos. Para três
professores de outros estados, as aulas serão intensivas, de segunda a sexta-feira. Mais
informações: 3477 3174 / 3178.

ESPECIALIZAÇÃO

Direito Penal
O curso de especialização em Direito Penal tem como objetivo propiciar uma adequada capacitação técnica ao aluno no exercício profissional da seara penal. Atendendo
à demanda acadêmica e de mercado, visa
fomentar o debate a respeito das atuais bases estruturais do Direito Penal moderno, bem
como discutir as principais modificações legais no âmbito penal.
O curso se desenvolve com a interação
entre disciplinas teóricas e práticas, pelo viés
inovador do estudo de novos fenômenos
criminais como, por exemplo, a criminalidade
eletrônica. Com duração de 390 horas, o
curso tem aulas às segundas e quartas-feiras, no horário das 19h às 22h40.

4

• ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• ANATOMIA FUNCIONAL

E BIOMECÂNICA
• ANIMAÇÃO GRÁFICA

E GAME DESIGN
• ARTE-TERAPIA
• ATENÇÃO FARMACÊUTICA
• COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
• COMÉRCIO E GESTÃO DE
FINANÇAS INTERNACIONAIS
• CONTROLADORIA E
GERÊNCIA CONTÁBIL
• CRIAÇÃO E GESTÃO
DE EVENTOS
• CRÍTICA DE ARTE
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
• DIREITO INTERNACIONAL
• DIREITO PENAL
• DIREITO E PROCESSO
TRIBUTÁRIOS
• ENDODONTIA
• ENGENHARIA CLÍNICA
• ESTRUTURA DAS EDIFICAÇÕES
• EXECUTIVO JR. - FORMAÇÃO
DE JOVENS EXECUTIVOS
• GESTÃO DE ENERGIA
• GESTÃO DE FINANÇAS E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE GRUPO
NAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO MUNICIPAL
• GESTÃO DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS
• GESTÃO DE OBRAS
DE ENGENHARIA
• MARKETING
• MBA EM GESTÃO COMERCIAL
• 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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ARTES

Em cartaz

Atividades
para todos
os gostos
Em novembro, a Unifor reserva
uma diversificada programação
cultural que inclui opções como
teatro e exposições. Não fique de fora

Vem aí
Barão de Mauá
A mostra que retrata a história do
grande empreendedor Irineu Evangelista de Souza (1813-1889), o Barão
de Mauá, e do Brasil imperial, traz fotos, ilustrações, gravuras, quadros, mapas e documentos. O acervo é oriundo do Museu Histórico Nacional, do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e de colecionadores.
O Barão de Mauá, mais do que
qualquer outro empresário, encarnou
a sociedade brasileira do Segundo Reinado (1840-1889). Foi proprietário de
pelo menos 24 empresas, com interesses no Brasil, Inglaterra, França, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Negociou com presidentes, ministros,
deputados, senadores, traficantes de
escravos, banqueiros, juízes, advogados e mercadores de toda ordem e
envolveu-se na maioria das questões
relevantes do país entre 1850 e 1870.
SERVIÇO:
• A partir de 11 de novembro,
das 10h às 20h, no hall da Reitoria
Informações: 3477 3239

Antonio Bandeira
A exposição, com obras representativas de
todas as fases de Antonio Bandeira, documentário e objetos pessoais do grande artista
cearense, pode ser visitada no Espaço Cultural Unifor. O público cearense é convidado a
mergulhar na vida do conterrâneo Antonio
Bandeira. E a identificação será imediata. Quer
seja nos temas de suas pinturas, quer seja nas
referência à sua qualidade de ser cearense. A
exposição, gratuita, traz mais de 100 pinturas e desenhos (alguns deles, inéditos) e diversos objetos pessoais (fotos, documentos,
cartas, instrumentos de trabalho, trajes).

Peça Enfim Nós
Regiane Alves e Bruno Mazzeo fazem par nessa comédia romântica que
retrata as relações do casal Zeca e Fernanda, prestes a celebrar o seu primeiro Dia dos Namorados juntos desde
que passaram a dividir o mesmo teto.
Tudo parecia perfeito até que um pequeno acidente doméstico faz com
que os dois passem a noite trancados
no banheiro. A solidão a dois, entre
aquelas quatro paredes, faz com que
o casal reflita sobre a relação. Após
um ano morando juntos, é a primeira
vez que eles ficam colados sem sequer um intervalo. Ciúmes, cobranças,
manias, amor, tesão, segredos, passado. Todos os sentimentos vêm à tona.
Enfim Nós foi escrita por Bruno Mazzeo
e Cláudio Torres Gonzaga.

SERVIÇO:
• De 28/11/08 a 22/02/09, de terça-feira
a domingo, das 10h às 20h, no Espaço
Cultural Unifor (segundo andar da Reitoria)
Informações: 3477 3319

Musical infantil
João e Maria
Uma nova oportunidade para quem ainda
não assistiu ao espetáculo. Nos dias 1º e 2, 8
e 9 de novembro, a peça João e Maria está de
novo em cartaz no Teatro Celina Queiroz, com
sessões sempre às 17h.

SERVIÇO:
• De 14 a 16/11, sexta e sábado, às 21h,
e domingo, às 19h, no Teatro Celina
Queiroz - Ingressos: R$ 30,00 e R$ 15,00
Informações: 3477 3033
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SERVIÇO:
• Dias 1º e 2, 8 e 9/11, às 17h,
no Teatro Celina Queiroz - Ingressos:
R$ 10,00 e R$ 5,00 - Informações: 3477 3033
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Documentação
A documentação exigida para a
inscrição no vestibular é a seguinte:

• fotocópia legível e autenticada da
cédula de identidade expedida pela
Secretaria de Segurança Pública –
RG, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, por Ordens ou Conselhos
que, por lei federal, tenham validade
como documento de identidade,
cédula de identidade para estrangeiros emitida por autoridade brasileira ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma
da Lei nº 9.503/97), válidas
à data da inscrição;

INGRESSO

Inscrições para o
Vestibular 2009.1

• fotocópia legível e autenticada
do cartão de Cadastro de Pessoa
Física – CPF do candidato;

A Unifor oferta para o próximo semestre 2.575 vagas em 32 cursos
de graduação, distribuídos em cinco grandes áreas do conhecimento
A Unifor recebe a partir de 10 de novembro inscrições para o processo seletivo de
candidatos ao próximo semestre letivo da Instituição. A prova acontece no dia 12 de dezembro. Neste vestibular são ofertadas 2.575
vagas em 32 cursos de graduação distribuídos nos cinco centros: Centro de Ciências
Administrativas (CCA), Centro de Ciências Humanas (CCH), Centro de Ciências Jurídicas

(CCJ), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro de Ciências Tecnológicas (CCT). As inscrições podem ser feitas pelo site, no campus
da Unifor e nos shoppings Iguatemi, Benfica
e North Shopping.
Para mais informações, os interessados
devem acessar o site www.unifor.br ou procurar a Comissão Permanente do Processo
Seletivo pelo fone 3477 3249.

Centro de Ciências
Administrativas (CCA)

Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ)

Centro de Ciências
Tecnológicas (CCT)

• Administração
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Comércio Exterior
• Turismo e Hotelaria

• Direito

• Arquitetura e Urbanismo
• Ciência da Computação
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia
de Computação
• Engenharia de
Controle e Automação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Eletrônica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia de Produção
• Engenharia de
Telecomunicações

Centro de Ciências
Humanas (CCH)
• Audiovisual e Novas Mídias
• Belas Artes
• Jornalismo
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Sociologia e Política

• Ciências da Nutrição
• Educação Física
• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia
• Fonoaudiologia
• Medicina
• Odontologia
• Terapia Ocupacional
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• ficha de inscrição devidamente
preenchida e assinada;

• uma fotografia
3x4 colorida e recente;

• atestado médico com firma reconhecida, para o candidato ao curso
de Educação Física, comprovando
que está clinicamente capacitado
a submeter-se aos esforços físicos
exigidos durante a integralização
das disciplinas do curso;
• comprovante de pagamento

Cursos ofertados – Vestibular 2009.1

Centro de Ciências
da Saúde (CCS)

• fotocópia autenticada do certificado de conclusão do ensino médio
ou documento original comprovando
que o candidato está cursando o
último semestre do terceiro ano;

da taxa de inscrição, no valor de
R$ 100,00, pagável em qualquer
agência bancária do território
nacional através de boleto impresso
no ato do preenchimento da
ficha de inscrição.

Transferidos
e graduados
Para quem já cursou uma graduação
ou deseja transferir seu curso de
outra instituição para a Universidade
de Fortaleza, estão abertas as vagas
para transferidos e graduados.
Mais informações no site ou
pelo telefone 3477 3400.
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