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O melhor do campus
Efervescência é uma palavra que define muito bem o cotidiano de um campus universitário. Na Unifor, por
exemplo, circulam diariamente cerca de 25 mil pessoas. Além da estrutura completa de ensino, os alunos
buscam opções em um espaço que também inclui teatro, centro de convivência, espaço cultural, pista de
atletismo, livrarias, restaurantes e até academia de ginástica. Oportunidades que se reciclam a cada semestre.
Neste retorno às aulas, todos são bem-vindos ao universo de possibilidades que é o campus da Unifor.
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GRADUAÇÃO

HOMEPAGE

ATIVIDADES

Localize-se no campus. Com
uma infra-estrutura repleta
de opções, descubra tudo o
que a Unifor tem a oferecer

O site da Unifor
acaba de ganhar
o Portal Multimídia.
Saiba como acessar

Esporte, cultura e projetos
sociais. Atividades extracurriculares
já com inscrições abertas
para este semestre
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GRADUAÇÃO

Formação completa
Alunos encontram inúmeras opções para estimular a
prática esportiva, o gosto pelas artes e a criatividade
Mais que aprender, é possível experimentar no campus da Unifor diversos tipos de
vivências. Além dos limites da sala de aula, a
Universidade dispõe de uma completa estrutura que estimula e valoriza a diversificação
de habilidades. Encontra-se no campus
academia, espaço cultural, teatro, biblioteca,
infra-estrutura de esporte e um centro de
convivência - com lojas, gráfica rápida, videoteca, banco, agência dos Correios, cibercafé e
praça de alimentação. Uma extensa lista de
opções para fazer desse grande espaço - que
ocupa uma área de 720 mil m2 - a segunda

casa de alunos, professores, funcionários e de
toda a comunidade acadêmica.
E a cada semestre essa efervescência de
atividades se renova. Com a retomada das
aulas, calouros e veteranos descortinam um
universo de possibilidades. Isso acontece nos
espaços para exercitar o conteúdo apresentado em sala de aula, tais como laboratórios,
núcleos de pequisa, escritórios-modelo, empresas juniores, estúdio de TV, núcleo de atenção médica, escritório de prática jurídica, dentre
muitos outros. A seguir, localize essas e outras
estruturas do campus.

Campus da Unifor
1. Bloco A:
Auditórios A1, A2, A3 e A4

cias Administrativas) e coordenação do mestrado em Psicologia

2. Bloco B: Salas de aula de pósgraduação e dos cursos do CCS
(Centro de Ciências da Saúde) e
CCT (Centro de Ciências
Tecnológicas)

13. Bloco O: Salas de aula do curso
de Odontologia, Clínicas Integrada
e Multidisciplinar de Odontologia

3. Bloco C: Salas de aula dos
cursos do CCS e CCT, coordenação
dos cursos e direção do CCS, com
exceção da coordenação do curso
de Medicina, localizada no Nami
(Núcleo de Atenção Médica
Integrada), e coordenação do
mestrado e doutorado em
Direito Constitucional
4. Bloco D: Salas de aula
dos cursos do CCS, CCT e CCJ
(Centro de Ciências Jurídicas)
5. Bloco G:
Laboratórios dos cursos do CCS
6. Bloco H:
Laboratórios dos cursos do CCS
7. Bloco I:
Salas de aula dos cursos do CCT
8. Bloco J: Salas de aula e
laboratórios do CCT, coordenação
do mestrado em Informática
Aplicada, diretoria do CCT e
coordenação dos cursos
9. Bloco K: Salas de aula do
curso de Direito e coordenação.
Diretoria do CCJ e laboratórios
de informática
10. Bloco L: Laboratório de
Tecnologia da Combustão (NTC)

14. Bloco P: Salas de aula e
laboratórios do CCA, laboratórios
do CCS, salas de aula e
coordenação dos cursos
do CCH e direção do centro
15. Bloco Q: Laboratórios
dos cursos de Publicidade e
Jornalismo, NIC (Núcleo Integrado
de Comunicação), Labjor
(Laboratório de Jornalismo), salas
de projeção e coordenação do
mestrado em Administração
16. Bloco R: Salas de aula e
laboratórios do CCA, direção
do centro e coordenação dos
cursos. Salas de aula do CCH
17. Bloco S: Setor de estágio,
coordenação do mestrado em
Educação em Saúde e salas de aula
18. Bloco T: Teatro, laboratório
de informática, estúdios utilizados
pelos cursos de Publicidade
e Jornalismo, salas de aula
utilizadas pelo CCH e CCA
19. Bloco Z: Escritório de Prática
Jurídica e salas utilizadas pelo
curso de Direito
20. Nami: Laboratórios, salas
de aula e coordenação do
curso de Medicina
21. Centro de Convivência

11. Bloco M: Salas de aula do
curso de Direito e de Psicologia.
Nati (Núcleo de Aplicação de
Tecnologia da Informação),
laboratório de informática e
salas de aula dos cursos do CCH
(Centro de Ciências Humanas)

22. Divisão de Assuntos
Desportivos (DAD)

12. Bloco N: Salas de aula dos cursos do CCH e CCA (Centro de Ciên-

26. Reitoria

23. Ginásios
24. Estádio de Atletismo
25. Biblioteca
27. Prefeitura do campus
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INTERNET

Site ganha
portal multimídia
Por esse novo recurso é possível acompanhar a
programação da TV Unifor e assistir ao Canal Unifor
Quem está acostumado a acessar o site
da Unifor deve ter percebido que a página
está com um recurso novo neste semestre.
É o Portal Multimídia, o mais recente canal
de interatividade entre a Unifor e a
comunidade acadêmica. Lançado no dia
5 de fevereiro, o Portal pode ser acessado
pelo endereço www.unifor.br/multimidia.
O internauta assiste aos programas
produzidos pelo Canal Unifor, que também
é exibido aos domingos, 8h, na TV Diário

(canal 22), e à programação da TV Unifor,
apresentada pela NET no canal 14,
também na TV Diário e na TV Assembléia.
Aliando estudantes e profissionais dos
cursos de Comunicação Social na prática
acadêmica, a TV Unifor funciona como
um modelo laboratório produzido por
alunos sob orientação de seus professores.
Já O Canal Unifor apresenta o dia-a-dia
do campus universitário por meio de
projetos, pesquisas e eventos realizados

na Universidade. Toda semana, são discutidos temas de interesse geral, com a
participação de alunos, professores e
pessoas da comunidade. A busca por
vídeos no Portal Multimídia é semelhante
à consulta do acervo da Biblioteca.
SERVIÇO:
• Para mais informações sobre o recurso,
ligar para 3477 3308 - Portal Multimídia

TRÂNSITO

Medidas
revitalizam o
trânsito interno
no campus
Para facilitar o estacionamento no campus, a
Unifor revitalizou a sinalização interna de trânsito.
Os alunos, que dispõem de cerca de 5 mil vagas,
podem contar também com a orientação dos
seguranças e de guardadores de veículos
cadastrados, identificados pela utilização da
camisa “Tô de Olho”.
Está ocorrendo também uma melhor
distribuição das vagas, não sendo mais permitido
o estacionamento central nas galerias. De acordo
com o chefe da Divisão de Segurança, Roberto
Caracas, esse comportamento estava dificultando
a saída de veículos nos momentos de pico, no
término do horário EF da tarde e AB da noite.
Quanto ao trânsito externo, a chegada ao campus
está acontecendo prioritariamente por meio das
ruas Manoel de Castro Filho e Manuel de Sales
Andrade, na lateral norte do campus, passando
pelo Centro de Convenções. Em caso de dúvidas ou sugestões, é possível entrar em contato
com a Divisão de Segurança pelo fone 3477
3134 ou utilizar a Ouvidoria através da intranet.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Programas com inscrições abertas
Complementando a formação acadêmica,
trabalho voluntário gera oportunidades
de aprendizado pessoal e profissional
Para quem inicia neste semestre a sua
vida universitária, saiba que as atividades
acadêmicas não se resumem a salas de aula
e laboratórios. A Unifor mantém diversos
projetos sociais onde os estudantes
começam a entender o cotidiano profissional
e também interagem com a população. Um
exemplo é o Jovem Voluntário, com foco
na atenção lúdica voltada às crianças
internadas em cinco instituições cearenses:
Instituto Dr. José Frota (IJF), Núcleo de
Atenção Médica Integrada (Nami),
Associação Peter Pan e os hospitais São José
e Albert Sabin. As inscrições estão abertas
até 28 de fevereiro para alunos de todos os

Alunos garantem
inscrição no projeto
Jovem Voluntário

cursos, inclusive os
calouros. Informações
no site www.unifor.br
ou pelo telefone
3477 3301.
No curso de Direito, para quem tiver
60 créditos cursados
até 2006.2, há vagas
para 13 dos 31 programas do Projeto Cidadania Ativa. O projeto atua em bairros de
Fortaleza, como Dendê, Luciano Cavalcante,
Messejana, dentre outros. A sistemática do
Cidadania Ativa consiste na realização de
‘aulas-reuniões’ semanais, nas quais são

CULTURA

ESPORTES

Audições para
os grupos de arte

Seleção
de atletas

No desenvolvimento das atividades
artísticas, os quatro grupos de arte da Unifor
– Coral, Camerata, Companhia de Dança e
Grupo Mirante de Teatro – estão com
inscrições abertas, no período de 5 a 28 de
fevereiro, para as audições, testes destinados
a alunos interessados em integrar um dos
grupos. Todos os alunos da Unifor podem
fazer parte dos grupos, que realizam
apresentações dentro e fora do campus.

A Divisão de Assuntos Desportivos
(DAD) recebe até o dia 16 de março
inscrições para a seleção de novos atletas que desejam e tenham condições
de participar da temporada de campeonatos em 2007. A seleção é aberta a
estudantes de todos os cursos da Unifor,
tendo como principal critério de avaliação um bom desempenho atlético do
participante, comprovado pelos professores orientadores. Seguindo uma
tradição de incentivo aos esportes, a
Unifor apóia cerca de duzentos alunos
atletas em competições regionais, estaduais, nacionais e campeonatos internos.

A Camerata é uma orquestra de câmara.
A Companhia de Dança reúne um grupo
de bailarinas no desenvolvimento de
coreografias tanto em dança clássica como
moderna, e o Grupo Mirante de Teatro é
formado por atores que realizam peças em
diversos estilos, inclusive o “teatro de rua”.
E todos contam com o conforto e a qualidade de poder expor suas produções aqui
mesmo, no Teatro Celina Queiroz, onde é
realizado, por exemplo,
Companhia de Dança e Camerata,
o projeto Cenas Abertas,
grupos de arte da Unifor
com o propósito de
levar arte ao campus.
SERVIÇO:
• Mais informações pelo
telefone 3477 3311 Divisão Sócio-Cultural

EXPEDIENTE

apresentadas noções de direitos básicos e
cidadania, educação jurídica para jovens,
adultos, idosos, mulheres e população carcerária. As inscrições são feitas pelo endereço www.unifor.br. Outras informações:
3477 3304.

SERVIÇO:
• Mais informações, ligar para 3477 3143 Divisão de Assuntos Desportivos (DAD)
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