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Jovens Voluntários

Mais de 800 alunos de diversos cursos da Unifor se inscreveram no Projeto Jovem
Voluntário, no primeiro semestre de 2007. Conheça um pouco mais sobre o projeto
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LITERATURA
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OFICINA

Vencedores do Prêmio Unifor de
Literatura, Valdemir de Castro e
Carlos Augusto Viana, têm seus
trabalhos publicados em livros

A coordenação do mestrado
em Psicologia recebe até o
dia 1º de junho inscrições
para o processo seletivo

Um ateliê possibilita que visitantes
da exposição Rembrandt e a arte
da gravura conheçam a técnica
utilizada pelo artista em 1625
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PREMIAÇÃO

Anunciados vencedores do
Prêmio Unifor de Literatura
Oralidade e sutileza em uma das formas mais belas e tradicionais
de linguagem, a poesia, destaque da 1ª edição do concurso

Nada menos que um
espaço para reunir produção
acadêmica e crítica literária, o
Prêmio Unifor de Literatura
confirmou seu propósito de incentivar a literatura no estado.
No dia 21 de março, a solenidade de premiação revelou
o nome dos vencedores nas
duas categorias disputadas:
Obra Inédita e Trabalho
Inédito. Concorrendo com o
poema Relembranças, Valdemir
de Castro foi agraciado com o
primeiro lugar na categoria
Trabalho Inédito e uma viagem
ao Rio de Janeiro para visitar
a Biblioteca Nacional. Na
categoria Obra Inédita, Côdeas
deu o primeiro lugar para o
poeta Carlos Augusto Viana,
que ganhou a publicação de

Diretor do CCH,
prof. Batista de Lima,
e Carlos Augusto
Viana, vencedor da
categoria Obra Inédita

“A poesia não acabou, nem se acabará enquanto pulsar no homem
o coração. A poesia é tão velha, e ao mesmo tempo tão nova e
surpreendente, quanto a alma humana. Pode mudar o poema;
a poesia, não. O poema é o corpo onde se aloja a poesia alma.
O corpo muda, envelhece, se enfeita, a alma é a mesma.”
Prof. Batista de Lima

seu livro e uma viagem a
Washington para conhecer a
Biblioteca Nacional do Congresso Americano.
Os autores classificados
até o 30º lugar, na categoria
Trabalho Inédito, tiveram
seus poemas publicados em
uma coletânea. De acordo
com o idealizador do prêmio,
prof. Batista de Lima, a busca
pelo reconhecimento público
não é nada fácil para um escritor. “O prêmio vem, portanto, estimular esse árduo
percurso, além de buscar a
valorização da leitura enquanto hábito constante”. A
lista com o resultado completo do prêmio pode ser
consultada no site da Unifor:
www.unifor.br.

DIREITO

Doutorado inicia suas atividades
A Unifor vive um momento
histórico com o início das aulas
do doutorado em Direito Constitucional, no último dia 28.
Aprovado pela Capes e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o curso é uma iniciativa inovadora, sendo o primeiro
a ser implantado no Ceará. O
processo seletivo, realizado de
21 a 23 de março, classificou os
candidatos que ocuparão as
vagas segundo a ordem classificatória final, distribuídas da
seguinte forma: quatro vagas no
primeiro semestre deste ano e

mais quatro no segundo
semestre. As quatro primeiras são distribuídas na
seguinte proporção: três
para a área de Concentração de Direito Constitucional Público e Teoria
Política, e uma para a
área de Concentração de
Direito Constitucional
nas Relações Privadas. As
quatro últimas são distribuídas na proporção de
duas para a área de Direito Constitucional
Público e Teoria Política, e duas para a área de
Direito Constitucional nas Relações Privadas.
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Alunos do doutorado
no primeiro dia
de aula do curso
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ENSINO

Prática
solidária
A importância do trabalho voluntário
cresce a cada dia. As ações vão desde causas
de interesse mundial, como a fome e as
grandes catástrofes em diversos cantos do
planeta, até iniciativas mais simples, como
visitar pessoas hospitalizadas ou em asilos.
A atividade tem até uma data oficial, 17 de
dezembro, Dia Internacional do Voluntário,
Juliana Alves e mais 433 estudantes
instituída em 1985 pela Assembléia Geral das
cidadãos doam seu tempo com
responsabilidade e solidariedade
Nações Unidas.
Na Unifor, dois projetos de voluntariado
se destacam e ambos envolvem atividades Centro de Ciências da Saúde da Unifor.
voluntárias desenvolvidas por alunos, pro- Segundo a coordenadora geral do projeto,
fessores e funcionários: o Projeto Educação profª Gilma Holanda, hoje todos os cursos
e Saúde na Descoberta do Aprender, que estão representados. “O projeto traz benefícios
alfabetiza crianças, adolescentes e adultos mútuos. Para as crianças em tratamento,
portadores de insuficiência renal crônica, representa momentos de alegria, mesmo
na própria clínica de tratamento, estando num hospital. Para os voluntários, é
simultaneamente ao processo de uma oportunidade de humanização e
hemodiálise; e o Projeto Jovem Voluntário, conhecimento de outras realidades”, reforça
com enfoque na assistência de crianças - e Gilma Holanda.
A permanência como voluntário é de seis
seus acompanhantes - que se encontram
internadas, em tratamento ou em salas de meses. Ao final, recebem o certificado de participação, válido em todo
espera, em locais de
o Brasil, de acordo com
atenção à saúde infantil
Cidadãos do bem, alunos
a Lei do Voluntariado,
de Fortaleza.
doam tempo e dedicação
como prestador de serNo Projeto Jovem
em
projeto
voluntário
em
viços voluntários dedicaVoluntário, acadêmicos
seis unidades de tratamento dos à sociedade. A particide vários cursos de
infantil de Fortaleza
pação é válida também
graduação promovem
como atividade extraatividades lúdicas com as
crianças em tratamento, nos seguintes locais: curricular, sendo creditados dois créditos
Hospital São José, Hospital Infantil Albert opcionais ao histórico escolar do aluno.
A experiência da acadêmica Juliana Alves,
Sabin, Instituto Dr. José Frota – IJF/Centro,
Casa Peter Pan, Núcleo de Atendimento do 7º semestre de Terapia Ocupacional, ultraMédico Integrado e Iprede. Neste semestre, passou os seis meses. Além de voluntária,
o projeto recebeu 863 inscrições, sendo Juliana é também estagiária do projeto,
selecionados 327 voluntários. Além dos responsável pela parte burocrática, que inclui
novatos, renovaram sua permanência 48 a seleção dos novatos, reuniões semanais,
alunos como voluntários e 58 como moni- organização da escala e freqüência dos voluntores. Ao todo, 433 universitários integram tários e outras providências. “Passei um ano
o projeto, que é vinculado à Vice-Reitoria de sendo voluntária no Hospital Infantil Albert
Sabin. Uma vez fiz minha família voltar de
Extensão e Comunidade Universitária.
um passeio, pois não queria faltar meu
compromisso com as crianças que ficavam
LÚDICO E HUMANO
O Projeto Jovem Voluntário começou em à minha espera. Ser voluntária me torna uma
janeiro de 2001 com apenas 25 alunos do pessoa melhor”, declara Juliana.
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Dez dicas sobre
o voluntariado
1. Todos podem ser voluntários. Não
é só quem é especialista em alguma
coisa que pode ser voluntário
2. Voluntariado é uma relação
humana, rica e solidária. Não é uma
atividade fria, racional e impessoal
3. Trabalho voluntário é uma via de
mão dupla. O voluntário doa sua
energia e criatividade, mas ganha em
troca contato humano, convivência
com pessoas diferentes, oportunidade
de aprender coisas novas, satisfação
de se sentir útil
4. Voluntariado é ação
5. Voluntariado é escolha
6. Cada um é voluntário a seu modo.
Não há fórmulas nem modelos a
serem seguidos
7. Voluntariado é compromisso. Cada
um contribui na medida de suas possibilidades, mas cada compromisso
assumido é para ser cumprido
8. Voluntariado é uma ação
duradoura e com qualidade
9. Voluntariado é uma ferramenta de
inclusão social. Todos têm o direito
de ser voluntários
10. Voluntariado é um hábito do
coração e uma virtude cívica. No
voluntariado todos ganham: o
voluntário, aquele com quem o
voluntário trabalha, a comunidade
(Fonte: www.portaldovoluntario.org.br)
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TÉCNICA

Lugar para desvendar a arte
Mais que expectadores, os interessados
em conhecer a técnica das gravuras
de Rembrandt podem participar de
oficinas, no Espaço Cultural Unifor
Informações a respeito das gravuras e
curiosidades sobre a técnica utilizada por
Rembrandt há quase quatro séculos são uma
realidade nova para quem visita pela primeira
vez a exposição Rembrandt e arte da gravura.
Em especial para quem participa do ateliê de
gravura, montado no Espaço Cultural Unifor
com o propósito de facilitar a compreensão
sobre a arte da gravura e os avanços protagonizados por Rembrandt no aperfeiçoamento das técnicas da água-forte e da pontaseca. As oficinas tornam possível o contato
com os processos de gravação em metal.
Para isso, são utilizados diversos materiais,

Fazendo arte,
estudantes
do ensino
fundamental
aprendem a
técnica de
Rembrandt
no ateliê
de gravura

tais como pontas-secas, lápis, placas de poliestileno, placas de cobre e tinta especial.
As oficinas acontecem de terça a sextafeira, das 9 às 10h, 10h30 às 11h30, 14 às
15h e 15h30 às 16h30, para escolas; e das
12 às 13h e 17h30 às 18h30, para grupos

PÓS-GRADUAÇÃO

PSICOLOGIA

Cursos com
inscrições abertas

Seleção para o mestrado
No momento em que comemora 10 anos, o mestrado em Psicologia recebe
inscrições até 1º de junho para o novo processo seletivo. As 25 vagas são
destinadas a psicólogos e profissionais graduados em áreas afins. A seleção
inclui prova escrita de conhecimento específico, prova de espanhol, inglês ou
francês, análise curricular e do memorial e entrevista individual. Para o coordenador, prof. Henrique Figueiredo, “essa nova turma representa um marco
simbólico, já que o curso está celebrando uma década. É uma data muito especial”.
As inscrições devem ser feitas na coordenação do mestrado, na sala 13, bloco N.
Informações sobre o edital de seleção no endereço www.unifor.br/mestradoempsicologia ou pelo telefone 3477 3219.

• Administração Financeira
• Agronegócios
• Auditoria
• Dentística Restauradora
• Desenvolvimento de
Comunidades e Práticas Interdisciplinares
• Direito do Consumidor
• Engenharia de Segurança do Trabalho
• Processos de Alfabetização
• Projetos de Instalações Prediais
As inscrições podem ser feitas de segunda
a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 22h,
e ao sábados, das 8h às 12h. Os interessados
nos cursos devem procurar a Secretaria de
Pós-Graduação, no bloco B, ou pelos telefones
(85) 3477-3215 / 3477-3178 e pelo e-mail
latosensu@unifor.br.

EXPEDIENTE

livres. No final de semana, somente para
grupos livres, das 15h30 às 16h30 e das
17h30 às 18h30.
Mais informações e agendamento pelo
telefone (85) 3477 3319 ou pelo e-mail
espacocultural@unifor.br.

Grupo de
estudo do
mestrado em
Psicologia
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