Na memória

Fatos e datas
que marcam
Atuando decisivamente no
processo de desenvolvimento da
região Nordeste, a Unifor chega ao
seu 35º ano em 2008. Conheça a
história do nascimento da Universidade em fatos e datas importantes:
• 26 de março de 1971: instalação
da Fundação Edson Queiroz, que
seria mantenedora da Unifor.
• 15 de abril de 1971:

criação da
Unifor pelos Conselhos Curador e
Diretor da Fundação Edson Queiroz.

• 17 de setembro de 1971:

lançamento da pedra fundamental
do campus da Unifor.
• 12 de setembro de 1972:

em plena fase de reforma do ensino
universitário, a Unifor recebe do
Conselho Federal de Educação, por
votação unânime e pela primeira vez
na história das instituições de ensino
superior particulares brasileiras, a
autorização para funcionar já como
universidade, sem que antes tivesse
sido uma escola isolada.
• 4 de janeiro de 1973:

decreto do
Presidente da República autorizando
o funcionamento da Unifor.
• 17 de fevereiro de 1973: início
do 1º Concurso Vestibular da Unifor.
• 21 de março de 1973: aula
inaugural do ensino de graduação,
proferida pelo então ministro da
educação Jarbas Passarinho.
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Todos os sentidos

Uma universidade
que é a sua cara
Quem pensa que o momento de fazer escolhas acabou no vestibular está enganado. Ao ingressar na Unifor,
você se depara com inúmeras possibilidades, que vão desde programas de pesquisa e monitoria até atividades
artísticas, esportivas e sociais. Confira as opções disponíveis e escolha as que mais se parecem com você

Pesquisa
Desde o primeiro semestre, você já
pode participar de grupos de pesquisa
ligados ao seu curso. Para apoiar os alunos nessa tarefa, a Unifor possui cinco
Núcleos de Pesquisa, um para cada centro de ciências: Humanas, Jurídicas, Administrativas, Tecnológicas e da Saúde.
Além disso, você encontra mais de 300
professores pesquisadores dispostos
a orientá-lo no que for preciso.
Quem deseja se aprofundar nas
pesquisas pode concorrer a uma bolsa de iniciação científica, no valor de
R$ 300,00. São elas: Probic, da Fundação Edson Queiroz; Pibic, do CNPq
(ligado ao Ministério da Ciência e
Tecnologia) e Funcap, da Fundação
Cearense de Pesquisa. A seleção para
as bolsas Probic e Pibic ocorre no meio
do ano e para a Funcap no final do
ano. Para participar, o aluno precisa estar cursando a partir do terceiro semestre e ter média global acima de sete.

Intercâmbio
acadêmico

Educação a distância
A Universidade possui um Núcleo
de Educação a Distância, o Nead,
credenciado pelo MEC para ofertar cursos online. Mais de 3 mil alunos já aderiram a essa idéia e se matricularam em
disciplinas a distância, como Metodologia do Trabalho Científico, Elaboração
do Trabalho Científico, Introdução à
Economia, Tópicos de Ciências Econômicas, Direito do Consumidor, Deontologia Jurídica, Direito Imobiliário, Direito Romano, Direito da Infância e da Juventude, Produção de Texto Técnico,
Introdução à Computação, Informática
e Sociedade e Responsabilidade Civil.
Também estão disponíveis na modalidade virtual cursos de extensão e
pós-graduação.
O sistema disponibiliza chats, fóruns
e algumas aulas presenciais, para que
os alunos tirem dúvidas entre si e com
os professores. Interatividade e dinamismo sem perder o conteúdo. Mais
informações podem ser obtidas pelo
telefone 0800 280 0550.
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Se você gosta de viajar e conhecer
novas culturas, pode procurar a Assessoria para Assuntos Internacionais e
obter informações sobre o Programa de
Intercâmbio Acadêmico. A Unifor mantém convênio com 90 universidades
da América do Norte, América Latina e
União Européia, onde os alunos podem
estudar de seis meses até um ano.
Os alunos interessados devem estar
regularmente matriculados na Unifor,
ter concluído preferencialmente 50%
dos créditos exigidos pelo curso, ter
domínio do idioma oficial do país de
destino, comprovar rendimento acadêmico com média global igual ou superior a 7, não possuir disciplinas reprovadas no histórico e não estar cursando
o último semestre do seu curso.
O período de inscrição varia: para
quem deseja participar do intercâmbio
no primeiro semestre do ano, a documentação deve ser entregue até o final
do mês de agosto; já para o segundo
semestre, o prazo é até o final de março.
O telefone da Assessoria para Assuntos
Internacionais é (85) 3477 3127.

Monitoria

Projetos sociais

A monitoria é o primeiro passo para
a docência. Por isso, quem sonha em
entrar um dia na sala de aula como
professor pode escolher ser monitor,
ampliando conhecimentos e facilitando
a aprendizagem dos colegas.
Aqui você encontra dois programas
de monitoria: institucional e voluntária.
Na monitoria institucional, o aluno recebe bolsas anuais de 50% do valor
correspondente ao semestre, podendo
ser renovada por mais um ano, de
acordo com decisão do centro. A bolsa
não é cumulativa. Durante a monitoria,
o aluno precisa cumprir carga horária,
previamente combinada com o professor orientador, de 12 horas semanais e
48 horas mensais. Também deve apresentar relatórios mensais de freqüência
e relatório semestral das atividades realizadas. Entre as exigências, deve ter o
terceiro semestre concluído
e integralizado, nota 8 na
disciplina objeto da monitoria e média global igual
ou superior a 7 e também
não pode estar no penúltimo semestre do curso.
As inscrições acontecem
no mês de outubro.
No programa de
monitoria voluntária, há
um plano de monitoria
definido pelo professor
da disciplina. Os requisitos são semelhantes aos
exigidos na monitoria
institucional, contudo há peculiaridades
em cada centro. Para mais informações,
procure o representante de monitoria de
seu centro, a Divisão de Assuntos Pedagógicos ou ligue para (85) 3477 3173.

Para quem tem espírito colaborador
e gosta de lidar com pessoas, uma boa
opção são os projetos sociais. Para participar, o requisito básico é não ter reprovações e, dependendo do projeto,
exige-se que o aluno esteja no primeiro
ou a partir do quarto semestre.
Atualmente, estão em andamento os
seguintes projetos: Jovem Voluntário,
Agentes Varejistas, Centro de Formação
Profissional, Educação e Saúde na Descoberta do Aprender e Capacitação
para Portadores de Necessidades Especiais. Alguns programas disponibilizam
bolsas de estudo, cujo valor varia de
acordo com a carga horária.
Além de poder contribuir para o
bem-estar da comunidade, os projetos
sociais são uma excelente oportunidade
para ampliar conhecimentos. Mais detalhes na Divisão de Responsabilidade
Social: (85) 3477 3277 ou 3477 3420.

Grupos de arte
Os amantes da arte também encontram no campus da Unifor a oportunidade de exercitar seus talentos, participando dos grupos de arte: Camerata,
Coral, Grupo Mirante de Teatro e Companhia de Dança. Através de demonstrações da cultura popular e erudita, os
grupos enchem os olhos da comunidade universitária e do público externo.
Os interessados devem já ter alguma experiência prática na área e ficar
atentos às audições técnicas, que
acontecem ao longo do ano. Tanto
os grupos de arte como os eventos
culturais realizados na Universidade
são coordenados pela Divisão de Arte
e Cultura: (85) 3477 3239.

Esportes
Com um Parque Desportivo de fazer inveja a muitas universidades
do Brasil, a Unifor oferece aos alunos a oportunidade de estar inseridos
no mundo dos esportes, através de eventos nacionais e internacionais
ou fazendo parte das seleções universitárias.
As seleções representam a Unifor em campeonatos estaduais e nacionais
nas seguintes modalidades: vôlei, basquete, futsal, natação, atletismo e
futebol de campo. Se você também deseja ser um atleta da Unifor, pode
procurar a Divisão de Assuntos Desportivos, que vai encaminhá-lo para o
professor da modalidade desejada. O telefone de contato é o 3477 3143.
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Especialização

Ideal para
cada perfil
A Unifor oferece cursos de
pós-graduação nas áreas
administrativas, humanas, jurídica,
de saúde e tecnológica. Você confere
sempre aqui no Jornal do Campus
matérias e informações sobre os cursos
Fique sabendo que estudar em uma universidade proporciona contato com três importantes elementos: o ensino de graduação, como você já pode perceber, as atividades tão variadas dos núcleos de extensão e ainda a
produção de conhecimento em pesquisa e pós-graduação. O saber se completa nesses três pilares educacionais. E é por isso que a Unifor sempre acreditou na importância de ofertar cursos de pós-graduação, o que
vem fazendo desde 1979. Isso mesmo há quase 30 anos.
Você já deve ter ouvido falar como um curso de pósgraduação pode melhorar sua colocação do mercado de
trabalho. Na Unifor, é possível, por exemplo, ingressar
depois da graduação em um dos cinco mestrados
ofertados a cada semestre ou em um dos 50 cursos de
especialização e MBAs mantidos pela Instituição. Na área
de direito constitucional, você também pode cursar o
doutorado. Esses cursos podem complementar sua formação e, em algumas ocasiões, até mesmo direcioná-la
para caminhos diversos, trazendo uma abertura no leque de opções profissionais.

Cursos com
inscrições abertas
• ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
• CRIAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS
• CRÍTICA DE ARTE
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES
• DIREITO E PROCESSO ADMINISTRATIVOS
• ENGENHARIA CLÍNICA
• ENGENHARIA DE PETRÓLEO
• ESTRUTURA DAS EDIFICAÇÕES
• FORMAÇÃO DE JOVENS EXECUTIVOS
• FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO
• FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL
• FISIOTERAPIA NA UTI
• FORMAÇÃO EMPRESARIAL
• GESTÃO AMBIENTAL
• GESTÃO MUNICIPAL
• PSICOLOGIA JURÍDICA
• PSICOMOTRICIDADE
Mais informações no site www.unifor.br ou
pelos fones (85) 3477 3215 e 3477 3178
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Fala, aluno

Você é parte dessa
grande comunidade
Na volta às aulas, alunos dos cursos de Enfermagem, Direito, Jornalismo
e Arquitetura e Urbanismo contam suas vivências do campus

Denise Lages
Enfermagem - 4º semestre
“Vale a pena investir na Unifor. Aqui nós
temos estruturas diferenciadas como o Nami,
a Biblioteca, os laboratórios, o Ginásio. É bom
poder contar, por
exemplo, com
o Nami.”

“Acredito que o EPJ se
destaca em todo o estado. O Escritório permite
que o aluno tenha
vivências da profissão
antes mesmo de se formar. Lá posso participar
de projetos voluntários
como o Serviço de Solução Extrajudicial de Disputas e outros. Em outras
áreas, já participei do Mundo
Unifor e também dos Jogos
Universitários Cearenses.”

Ítalo Liberato

Direito - 11º semestre

Tatiana Marques
Jornalismo - 6º semestre
“A Unifor dá oportunidade de aprendizado prático em todas as
áreas. Em relação ao meu curso, a TV Unifor, o Labjor, o NIC e a
Rádio Gentileza são alguns dos espaços onde posso aprender além da
sala de aula. Já fui monitora voluntária por dois semestres, participei
do Cineclub Unifor e hoje sou estagiária no Labjor. O aprendizado
só depende do interesse
do aluno, porque
oportunidade
nós temos."
“O que me
chama atenção é
a conservação da
estrutura, a quantidade de materiais disponíveis para cada
aluno e principalmente no meu curso o acesso a programas
específicos da nossa área. Já participei do Programa de
Monitoria Voluntária e acho que toda essa infra-estrutura
pode nos valorizar no mercado de trabalho."

Denise Beltrão
Arquitetura e Urbanismo - 7º semestre
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