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A hora
do seu
sucesso
Na noite de 7 de janeiro, a Universidade de Fortaleza oferece
novamente os melhores profissionais para o mercado de trabalho.
A carreira começando, as oportunidades aparecendo,
a promessa de um ano novo incomparável.
Sucesso e muita alegria aos formandos.
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PÓS-GRADUAÇÃO

EXTENSÃO

FÉRIAS

Depois da graduação,
os cursos de pós permitem
o foco em áreas de
interesse específicas

Cursos em diversas áreas para
quem pretende aproveitar
o período de férias para
aperfeiçoar os conhecimentos

A Colônia de Férias Unifor
está com inscrições abertas.
Saiba como fazer para
participar das atividades
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O QUE É
BOM PODE
FICAR
MELHOR

EXPEDIENTE

Parabéns, você agora é um profissional graduado! E um profissional graduado por uma
universidade de valor reconhecido no mercado – pode apostar, isso vai contar pontos para você.
Agora, some a esse respaldo que você tem no diploma aquilo que você aprendeu ao longo do
curso e, principalmente, sua vontade de continuar se aperfeiçoando. Quanto mais direcionada for
sua carreira e maior for seu conhecimento, maiores serão suas chances de sucesso profissional. É
aí que você vê que a sua história com a Unifor ainda tem muito mais a render, seja nos cursos de
extensão, pós-graduação ou mesmo outra graduação (neste caso, você já pode entrar como
graduado). Por isso, estude, qualifique-se, atualize-se. Desenvolva seus talentos. Seja qual for
sua área, procure ser bom no que faz. O mercado vai saber gratificar você.
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Cursos ofertados
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 E ESPECIALIZAÇÃO

• 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.

A melhor estrutura
de pós-graduação
Depois dessa longa jornada acadêmica
ainda é necessário continuar estudando?
Para alguns alunos da graduação, a
colação de grau é o fim da jornada acadêmica. Para muitos outros, é apenas o início
de suas pesquisas e estudos. Na Universidade de Fortaleza, o aluno graduado pode
ampliar seus estudos com os cursos de pósgraduação, opção cada vez mais valorizada
pelo mercado de trabalho. A Unifor oferece
mais de 50 cursos de especialização, cinco
mestrados e dois doutorados, em diversas
áreas do conhecimento. São cursos de pósgraduação nos âmbitos lato e stricto sensu.

LATO OU STRICTO SENSU:
QUAL É A DIFERENÇA?
Os cursos lato sensu são os cursos de
especialização e os MBAs. Tendo como foco
o mercado de trabalho, funcionam como
um treinamento técnico direcionado, destinando-se a quem deseja ampliar conhecimentos para melhor enfrentar a concorrência profissional. Já os cursos stricto sensu
são os de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Estão embasados na busca da operacionalização e formação de nível mais avançado, de modo a atender às necessidades da

• MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL

universidade, de formação do corpo docente e desenvolvimento de pesquisas, além de
colaborar com os setores industriais, comerciais, de serviços públicos e outras instituições de ensino superior da região.

COMO ESCOLHER A MELHOR
OPÇÃO PARA MINHA CARREIRA?
A Unifor oferece aos seus alunos cursos
em cinco áreas do conhecimento: ciências
administrativas, humanas, jurídicas, da saúde e tecnológicas. Escolher a melhor opção
é colocar em prática um plano de carreira
determinado de acordo com seus objetivos.

É POSSÍVEL FAZER UM
MESTRADO ANTES MESMO
DE UMA ESPECIALIZAÇÃO?
É possível sim. Os mestrados estão abertos para todos que concluíram o ensino superior. Cada curso tem condições específicas
para a admissão do candidato no processo
seletivo. Alguns exigem prova de certificação,
como o mestrado em Administração, e análise de projeto. Na hora de definir o tema do
projeto, a relevância científica é um dos cri-
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Inscrições entre maio e junho, com início
das aulas no segundo semestre.
Fone: (85) 3477 3266 - Fax: (85) 3477 3058
E-mail: ppgd@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: mia@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: msc@unifor.br

térios mais importantes. Escolha e estude bem
o seu tema para ter como maior diferencial o
seu objeto de pesquisa.
Depois de traçar o perfil dos cursos, é a
hora da verdade. Ficar parado não é a melhor opção. O mercado é dinâmico demais
para quem não pensa em continuar estudando. Conheça melhor os cursos de pósgraduação da Universidade de Fortaleza no
site www.unifor.br e dê continuidade a uma
carreira incomparável.

PÓS-GRADUAÇÃO

Especializações
nos cinco
centros

CCJ

Animação
Gráfica e
Game Design

Direito e
Processo
de Família
e Sucessões

Uma intersecção das áreas da comunicação e da computação gráfica
permite a oferta desta especialização.
Inovador na formação em animação
gráfica, o curso tem como principal
objetivo o desenvolvimento de projetos de jogos eletrônicos. No conteúdo programático, técnicas de criação
de roteiros e construção de personagens, cenários e ambientes para animação gráfica e jogos eletrônicos, desenvolvimento de vídeos com computação gráfica, incluindo curta e longa-metragem, vídeo publicitário,
vinheta eletrônica e maquete arquitetônica virtual. O curso será realizado
entre fevereiro de 2009 e abril de 2010,
com aulas sempre às sextas-feiras, das
19h às 22h40.

Especialmente ao longo do século
20, a família passou por intensas transformações. Fala-se em famílias recompostas, uniões homoafetivas, filiação
sócio-afetiva, etc. O cuidado com os
idosos tornou-se um assunto importante na matéria do Direito de Família.
Discute-se também a responsabilidade civil por descumprimento dos deveres familiares. É exatamente com
essa visão vanguardista que a especialização pretende estudar o Direito de
Família. Propõe-se a análise crítica da
doutrina, legislação e jurisprudência
que está se firmando. O curso será realizado entre janeiro de 2009 e abril
de 2010, com aulas sempre às sextasfeiras, das 19h às 22h40, e aos sábados, das 8h às 11h40.

CCH

CCA

Comércio
e Gestão
de Finanças
Internacionais
A especialização em Comércio e
Gestão de Finanças Internacionais da
Unifor pretende suprir as deficiências
em termos de conhecimentos existentes no estado, promovendo o melhor
aproveitamento do potencial econômico da região. Com realização de fevereiro de 2009 a maio de 2010, o
curso qualifica profissionais que trabalham em áreas voltadas para o comércio exterior, alunos e pesquisadores. As aulas acontecerão às segundas
e quartas-feiras, das 19h às 22h30.

CCS

CCT

Anatomia
Funcional
e Biomecânica

Redes
Convergentes

O curso destaca-se pelas aulas teóricas, baseadas em
evidências científicas, aulas práticas de anatomia no laboratório, que envolvem técnicas de dissecação e conhecimento aprofundado da forma e da anatomia palpatória,
no laboratório de cinesioterapia, além das práticas no
laboratório de dinamometria, que contribuirá com a formação de uma diagnose mais aperfeiçoada das funções
musculares, elementos que movimentam os segmentos
anatômicos humanos. O curso será realizado de março
de 2009 a outubro de 2010, com aulas às quintas-feiras,
das 18h às 22h; às sextas, das 13h30 às 17h30 e das
18h às 22h; e sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
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Este curso aborda uma tendência mundial dos
sistemas de comunicação que é a convergência
das redes tradicionais de telefonia, dados, imagem e vídeo, hoje providas separadamente para
uma única infra-estrutura de transmissão de pacotes. Da convergência para essa infra-estrutura
única e inteligente, derivarão acesso universal e
uma gama de novas oportunidades para tecnologias, aplicações e serviços. O curso será realizado
entre fevereiro de 2009 e maio de 2010, com
aulas sempre às segundas e quartas-feiras, no período noturno, das 19h às 22h30.
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ENTREVISTA
Nesta edição, o Jornal do Campus fala sobre
mercado de trabalho e colocação profissional,
trazendo uma entrevista com a diretora corporativa de desenvolvimento organizacional
Andréa Nogueira Ribeiro. Graduada em Administração pela Unifor, com mestrado profissional em Administração e formação complementar em Gestão de Pessoas, Gerenciamento
de Processos, Qualidade e Gestão Estratégica,
Andréa Nogueira Ribeiro trabalha há mais de
15 anos como executiva e consultora de
empresas. Tem formação executiva e desde
2006 é responsável pela área de recursos
humanos da empresa onde atua.

A caminho do mercado
Jornal do Campus - Seria possível
traçar um perfil do profissional
requisitado, atualmente, pelo
mercado de trabalho?
Andréa Nogueira Ribeiro - O ambiente
de negócios é cada vez mais competitivo,
o grau de exigência dos clientes é crescente e os desafios da economia mundial
impactam todos os setores de atuação.
Neste contexto, as empresas precisam formar times integrados, com foco em resultados e visão alinhada aos interesses estratégicos da organização. Assim, o profissional mais requisitado é aquele que apresenta uma sólida formação técnica na sua
área de conhecimento e sabe trabalhar em
equipe, construindo soluções criativas e
aplicáveis às necessidades do negócio.
JC - No dia 7 de janeiro, a Unifor
lança no mercado de trabalho cerca
de 1.500 novos profissionais. O que
você acha que devem fazer esses
recém-formados, na procura por boas
colocações no mercado de trabalho?
AR - Nesta fase o recém-formado vai colher os frutos da sua dedicação ao curso.
Um bom histórico escolar abrirá portas no
mercado de trabalho, bem como vivências
práticas em estágios, monitorias, empresas
juniores ou atividades voluntárias. Além
disso, a rede de relacionamento criada durante sua formação acadêmica também
será importante para sinalizar oportunidades de colocações no mercado. Estar atento aos anúncios de jornal, cadastrar-se nos

sites especializados em seleção, pesquisar
programas de trainees e distribuir um currículo bem elaborado são atitudes recomendáveis nesta fase.
JC - Buscar uma especialização após
a graduação é uma necessidade já
internalizada pela grande maioria dos
profissionais. Como alinhar as exigências do mercado e os interesses pessoais, na escolha da pós-graduação?
AR - A pós-graduação é fundamental para
complementar a formação e valorizar a
carreira. Ao escolher a área de sua especialização, o profissional está sinalizando para
o mercado quais são suas afinidades e vocações. Portanto, a escolha deve estar vinculada ao futuro que se quer construir no
mercado de trabalho. Em que área você
quer ser reconhecido como um profissional de excelência? Que conhecimentos
complementares são necessários para fazer
de você um profissional mais completo?
O fundamental é ter foco naquela direção
que seja o eixo principal da profissão que
se deseja exercer.
JC - Na hora da contratação,
o que conta mais: a experiência no
cargo ou a formação acadêmica?
AR - Para vagas em cargos mais operacionais, a contratação normalmente prioriza a
experiência do candidato. Para cargos de
natureza mais técnica ou de liderança, a
formação acadêmica é fundamental, aliada a uma boa experiência na área.
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As contratações voltadas para cargos de
nível superior têm uma maior complexidade no processo seletivo, contemplando
análise curricular (avaliando formação e experiência), checagem de referências, estudo de caso, testes psicológicos e dinâmicas
de grupo. Além disso, o domínio de ferramentas tecnológicas e o conhecimento de
línguas estrangeiras, especialmente Inglês e
Espanhol, são cada vez mais requeridos
nos processos de contratação.
JC - Como os gestores avaliam os profissionais com o perfil denominado de
“geração Y”, essa força de jovens que
pela primeira vez entram em suas profissões e que têm na constante mudança o foco de suas metas profissionais?
AR - Há um grande interesse dos gestores
em aprender sobre como integrar e reter
profissionais da chamada “geração Y”.
Recentemente estive em um dos maiores
eventos de management do país e um dos
debates tratava exatamente desta questão.
Os jovens talentos que chegam agora ao
mercado de trabalho têm necessidades e
interesses bastante diferentes das gerações
anteriores – sua inserção bem-sucedida
no mundo corporativo requer um competente trabalho de coaching (um tipo de
treinamento para alcançar metas em diversas áreas da vida, nesse caso, com foco
nos objetivos profissionais), para que as
diversas gerações possam contribuir positivamente e complementar-se em busca
dos interesses da organização.

FÉRIAS

Atividades
no campus
As aulas terminaram, mas o campus não para.
Confira exposições abertas e a Colônia de Férias
Unifor, que ainda está com inscrições abertas

Cursos de Extensão nas Férias
Para quem quer aproveitar o período de férias
para se capacitar, estão sendo ofertados cursos de
extensão com opções em diversas áreas. Confira
a listagem dos cursos com inscrições abertas.
Mais informações pelos telefones
3477 3114/3255 e no site www.unifor.br.
• GESTÃO POR COMPETÊNCIA E

GERENCIAMENTO DA ROTINA
• PRÁTICAS TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS
• GESTÃO POR PROCESSO
• METODOLOGIA DE ANÁLISE E SOLUÇÃO

Colônia de
Férias Unifor

DE PROBLEMAS (MASP) COM USO DE
FERRAMENTAS DA QUALIDADE
• A PRÁTICA DA LIDERANÇA

SERVIÇO:
• De 12 a 23 de janeiro,
de segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 12h

COACHING AVANÇADA
• PRÁTICAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL
• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

DE NEGÓCIOS

Inscrições: até 9 de janeiro
de 2009, na Divisão de
Assuntos Desportivos (DAD)

• GESTÃO LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS
• INTRODUÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS

Valor: R$ 120,00 (público
externo); R$ 100,00 (funcionários
do Grupo Edson Queiroz)

• A COZINHA DO ADOLESCENTE -

FÉRIAS E GASTRONOMIA

Mais informações:
(85) 3477 3143/3477 3130

• RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS

PARA AS ORGANIZAÇÕES - UTILIZANDO
TÉCNICAS POR COMPETÊNCIAS
• APRESENTAÇÃO EM TELEJORNALISMO
• PRÁTICO DE INGLÊS BÁSICO

Exposição
Antonio
Bandeira
SERVIÇO:
• Aberta até 22 de
fevereiro, de terça a
domingo, das 10h às
20h, no Espaço Cultural
Unifor (segundo
andar da Reitoria)
Visitação gratuita

• OS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE NA
PERSPECTIVA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL:
DA COMPREENSÃO AO TRATAMENTO
• CRIAÇÃO DE MARCAS - TEORIAS E TÉCNICAS
• CONCEITOS E PRÁTICAS EM DESIGN:

DO GRÁFICO À INTERNET
• REDAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA
• ANÁLISE FORENSE COMPUTACIONAL
• NOÇÕES DE DIREITO ELETRÔNICO
• PROCEDIMENTOS RESTAURADORES

ESTÉTICOS EM ODONTOLOGIA
• APERFEIÇOAMENTO EM ENDODONTIA
• APERFEIÇOAMENTO EM PRÓTESE FIXA
• AUTOCAD 2002 - 2D E 3D
• PROGRAMAÇÃO BÁSICA PARA WEB COM JAVA
• JAVA SERVER FACES
• UTILIZANDO O MICROSOFT PROJEC

COM METODOLOGIA DO PMI
• INTRODUÇÃO À ANÁLISE E
DESIGN ORIENTADO A OBJETOS

Exposição
Barão de Mauá O Empreendedor

• INTRODUÇÃO AO FRAMEWORK HIBERNATE
• LINGUAGEM E PROGRAMAÇÃO C
• PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE REDES SEM FIO

SERVIÇO:
• Aberta até 11 de janeiro,
domingo, das 10h às 20h,
no hall da Reitoria
Visitação gratuita

• SKETCHUP APLICADO
AO PROJETO DE INTERIORES
• DOMINANDO ACCESS - NÍVEL BÁSICO
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