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Grandes eventos
e muitas emoções
De um lado, superação, velocidade,
emoção contida e a explosão ao final
de cada prova. Do outro, uma estrutura
completa com capacidade para acolher
cerca de 3.500 pessoas, entre público,
organizadores e atletas de diversos
países. Esse é o cenário que movimenta
o campus da Unifor a cada Grande
Prêmio Sul-Americano de Atletismo.
Sede pela terceira vez da competição,
a Universidade consolida sua vocação
para a realização de grandes eventos
desportivos e acolhe mais uma vez os
melhores do atletismo mundial.

Jadel Gregório,
campeão no salto
triplo do Grande
Prêmio Caixa/Unifor
de Atletismo 2006
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GRADUAÇÃO

VESTIBULAR

CULTURA

Para melhor adequar a oferta
de disciplinas à demanda dos
alunos, a Unifor está realizando
a Sondagem de Matrícula

A partir do dia 28 de maio, a
Universidade recebe inscrições para
o Vestibular 2007.2 de candidatos
ao próximo semestre letivo

Os apreciadores da arte
podem conferir também no
campus a exposição Cangaço,
de Totonho Laprovitera
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ENGENHARIA CIVIL

Encontro reúne antigos alunos
Cerca de 1.100 pessoas compareceram ao evento, que contou com apresentação
de dança, música, feira de tecnologia e o lançamento do banco de dados do curso
Engenharia Civil da
Unifor: 30 anos de
história e integração

“Um momento para relembrar e encontrar
velhos amigos”. Com essas palavras, o coordenador do curso de Engenharia Civil, prof.
Wandemberg Tavares, definiu o I Encontro
dos Ex-Alunos do Curso de Engenharia Civil,
promovido no primeiro sábado de maio.
Além da descontração, o encontro teve
como objetivo criar um banco de dados do
curso, catalogando os egressos da Instituição
e promovendo a relação dos ex-alunos com
a Unifor para oferta de oportunidades de
emprego, trabalhos de pesquisa e promoção
de cursos de pós-graduação, extensão e
treinamentos.
Mais que os ex-alunos, o evento congregou professores e atuais alunos da Instituição, em uma grande festa com música,
atividades esportivas e interação profissional.
As aulas da primeira turma do curso de
Engenharia Civil da Unifor tiveram início no
primeiro semestre de 1973, com a colação
de grau em 1977. Desse modo, o encontro
comemorou também os 30 anos da colação
de grau dessa primeira turma.

PREMIAÇÃO

Entre as dez melhores
Mais uma vez, uma dissertação do
mestrado em Informática Aplicada ficou
entre as 10 melhores do país no Concurso de Teses e Dissertações da Sociedade Brasileira de Computação (CTD).
Napoleão Vieira Nepomuceno, aluno da
Unifor desde a graduação, defendeu no
final de 2006 a dissertação intitulada
Combinação de Metaheurísticas e Programação Linear Inteira: uma metodologia híbrida aplicada ao problema de
carregamento de contêiner.
O aluno, destaque em todo o Centro
de Ciências Tecnológicas, combinou duas
metodologias para resolver um problema de carregamento de contêiner, um
dos mais difíceis
na área de
otimização. A
dissertação,
além de premiada como uma
das dez
melhores
no CTD,
foi aceita

MATRÍCULA 2007.2

Sondagem
pelo Unifor
Online
Até o próximo dia 27 de maio, os
alunos podem informar com antecedência as disciplinas que gostariam
de cursar no próximo semestre através
da Sondagem de Matrícula. Feita pelo
Unifor Online, a sondagem tem o
objetivo de adequar a oferta de vagas
nas disciplinas à demanda dos alunos,
mas não dispensa o aluno da matrícula, que ocorrerá de 9 a 27 de julho.
O resultado da Sondagem estará disponível no Unifor Online a partir de
25 de junho.
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em importantes publicações de eventos
científicos da área de computação, como
o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional e o Congresso Latino Ibero-Americano de Investigação Operacional. E,
ainda, o EvoCOP 2007 (European Conference on Evolutionary Computation in
Combinatorial Optimization), conferência
européia para pesquisadores do campo
da metaheurística, com o objetivo de discutir problemas de otimização combinatória em várias áreas (industrial, econômica e científica). O projeto foi orientado
pelos professores Plácido
Rogério e André Luis Vasconcelos.
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INFRA-ESTRUTURA

Novos
talentos
Atletas dão o melhor na
prova dos 100m na segunda
edição do GP, em maio de 2006

COMPETIÇÃO

Os melhores do
atletismo na Unifor
No dia 16 de maio, novamente o público cearense poderá ver de
perto alguns dos maiores nomes do atletismo brasileiro e mundial
Uma estrutura física semelhante à utilizada
nos Jogos Olímpicos coloca a Unifor no roteiro do atletismo de primeira linha. Não é por
menos que pela terceira vez consecutiva a
Universidade sedia o Grande Prêmio SulAmericano Caixa/Unifor de Atletismo, competição que já se tornou um marco no calendário esportivo do país. Consolidado, o meeting conta pontos para a Final Mundial de
Atletismo (WAF) 2007, marcada para Stuttgart
(Alemanha) em setembro, e reúne este ano
cerca de 140 atletas de 20 países, que dispu-

Programa horário
• 19h30
• 19h55
• 20h
• 20h05
• 20h10
• 20h15
• 20h30
• 20h35
• 20h45
• 21h
• 21h15
• 21h20
• 21h25
• 21h40
• 21h55

- Cerimônia de abertura
- 5.000m rasos Feminino
- Salto em Distância Feminino
- Salto com Vara Feminino
- Lançamento de Dardo Feminino
- 400m com barreiras Feminino
- 400m com barreiras Masculino
- Arremesso de Peso Feminino
- 100m rasos Masculino
- 100m rasos Feminino
- 5.000m rasos Masculino
- Lançamento de Dardo Masculino
- Salto Triplo
- 110m com barreiras Masculino
- 800m rasos Masculino

Programação sujeita a modificações. Informações, resultados e últimas notícias, no
site: www.unifor.br/gpdeatletismo2007

tarão 17 provas no Estádio de Atletismo da
Unifor. As provas acontecem dia 16 de maio.
Entre as atrações, atletas de destaque internacional, como as cubanas Yumileidi Cumbá, campeã olímpica no arremesso de peso
em Atenas 2004, e Osleidys Menéndez, recordista mundial no lançamento de dardo;
o brasileiro Jadel Gregório, campeão de salto
triplo no GP Caixa/Unifor de Atletismo 2006;
e a norte-americana Tiffany Ross-Williams,
número dois do mundo nos 400m com barreiras. A organização do GP espera, como
nos anos anteriores, um grande público. Segundo o chefe da Divisão Sociocultural da
Unifor, prof. Carlos Augusto, em 2006 mais
de 3.500 pessoas compareceram ao evento
e apreciaram a performance de atletas ranqueados entre os melhores do mundo.
Esses atletas lutam pelos preciosos pontos para a WAF e pelos índices de qualificação para o Mundial do Japão (agosto), e
ainda para os jogos Pan-Americanos no Rio
de Janeiro (julho). Para o presidente da CBAt,
Roberto Gesta de Melo, “a realização do GP
Caixa/Unifor de Atletismo dará ao público a
oportunidade de ver, pelo terceiro ano consecutivo, alguns dos mais importantes atletas
do Brasil e do exterior”. Com certeza, quem
gosta de esportes terá bons motivos para
entender por que o GP é sucesso de público
e palco das grandes estrelas do atletismo.
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A construção do Estádio de Atletismo
da Unifor e a decisão de levar o melhor
do esporte-base a todas as regiões do
país. Essas condições se materializaram
em 2005, quando a Unifor construiu o
Estádio de Atletismo e a Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt) resolveu
realizar um meeting internacional no
Nordeste. Foi uma grande festa e um
evento notável, com atletas de ponta
competindo, como o brasileiro Redelen
dos Santos, que venceu os 110m com
barreiras e tornou-se o primeiro campeão
do novo estádio.
Desde então, a Unifor vem incentivando a modalidade com a Escolinha
de Atletismo, que beneficia 63 estudantes, moradores de 16 bairros de Fortaleza. Há dois anos o projeto vem proporcionando o contato com o esporte e o surgimento de novos talentos.
Em 2006, mais uma vez cerca de 3
mil pessoas foram à pista, uma das poucas no Brasil adequadas para a realização
de competições internacionais de qualquer nível, por possuir certificação da
Federação Internacional de Atletismo
(IAAF). Com participantes do nível do
brasileiro Jadel Gregório, 1º no salto triplo, e do norte-americano Joshua Johnson, ganhador dos 200m, o evento
consolidou-se no circuito internacional.
Em 2006, cerca de 3.500 pessoas assistiram aos 127 atletas de 27 países competirem em 15 provas, todas contando
pontos classificatórios às finais do
Mundial de Atletismo.
Alunos da Escolinha
de Atletismo: destaque
no atletismo cearense

PROCESSO SELETIVO 2007.2
CANGAÇO

Vestibular abre
inscrições dia 28
Concurso acontece em Fortaleza e na República
de Cabo Verde, com oferta de 2.600 vagas
A partir do próximo dia 28 até
15 de junho, a Universidade de Fortaleza realiza as inscrições do processo seletivo do segundo período
letivo de 2007. Neste concurso, são
ofertadas 2.600 vagas para os 29
cursos de graduação.
O processo seletivo será aplicado
em Fortaleza e em Praia, capital da
República de Cabo Verde, em datas
independentes, com períodos de
inscrição específicos para cada um
deles. Esta é a segunda vez que a
Unifor realiza o vestibular fora do
Brasil. Em dezembro do ano passado, cerca de 30 candidatos de
Cabo Verde participaram do
processo seletivo que a Instituição
realizou e hoje estão matriculados

em mais de 20 cursos de graduação
da Unifor.
Em Fortaleza, as provas acontecem em junho, nos dias 21 (Conhecimentos Gerais) e 22 (Comunicação e Expressão). Na cidade de
Praia, a prova será no dia 8 de julho
(Conhecimentos Gerais e Comunicação e Expressão). As inscrições
podem ser feitas pela internet ou
presencialmente, no campus e nos
shoppings Iguatemi e North
Shopping, em Fortaleza. No endereço www.unifor.br/processoseletivo estão disponíveis as informações relativas ao Vestibular
2007.2 e o acesso para as inscrições
dos candidatos. Mais informações:
(85) 3477 3118 e 3477 3249.

SEM FRONTEIRAS

Provas acontecem
também em Cabo Verde

EXPEDIENTE

Das 2.600 vagas
ofertadas no processo seletivo
2007.2, 175 são
destinadas a candidatos da República
de Cabo Verde.
Todo o concurso
acontece dentro
das normas do
processo seletivo,
com editais publicados no Diário Oficial,
comunicados ao Ministério da Educação
e à Embaixada Brasileira em Cabo Verde.

Mostra reflete
universo sertanejo
Um intenso mergulho no universo do sertão nordestino é o que propõe a mostra Cangaço, do artista plástico
cearense Totonho Laprovitera. A exposição, aberta ao
público no dia 10 de maio, poderá ser vista durante
todo o mês de maio no hall da Biblioteca da Unifor.
O cangaço, segundo palavras do artista, faz parte de
sua história e muito lhe tem chamado atenção desde o
princípio de seu itinerário artístico. “No começo, a minha
curiosidade se restringia às tantas e populares histórias
contadas sobre Lampião. Posteriormente, me veio o
interesse sobre a sua documentação e em seguida
busquei as referências visuais, o caráter biográfico,
histórico e geográfico”, explica Totonho Laprovitera, que
além de artista plástico
é arquiteto,
letrista e escritor.

• SERVIÇO:
Exposição Cangaço - Local: Hall da Biblioteca da Unifor
Visitação: até 31 de maio, das 9h às 21h
Informações: 3477 3239 - Divisão Sociocultural da Unifor

Continua em cartaz
Espaço Cultural Unifor
Rembrandt e a Arte da Gravura
• SERVIÇO:
Local: Espaço Cultural Unifor, campus da Unifor
Visitação: até 3 de junho, de terça a domingo, das 10h às 20h
Informações e agendamento de visitas: (85) 3477 3319 /
espacocultural@unifor.br - Entrada gratuita

Teatro Celina Queiroz
Vice-Reitor de Graduação
da Unifor, prof. Wilhelmus
Jacobus Absil, acompanha
matrícula de aluno
de Cabo Verde

Infantil A Vaca Lelé
• SERVIÇO:
Local: Teatro Celina Queiroz, campus da Unifor
Período: dias 12 e 13, 19 e 20 de maio, às 17h
Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia)
Informações: (85) 3477 3033

Jornal do Campus - Informativo da Universidade de Fortaleza da Fundação Edson Queiroz Chanceler Airton Queiroz Reitor Carlos Alberto Batista Vice-Reitor de Ensino
de Graduação Wilhelmus Jacobus Absil Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Antônio Carlos Morano Vice-Reitor de Extensão Randal Martins Pompeu Diretora
de Comunicação e Marketing Valerya Abreu Edição Brígia Amaro (01623JPCE) Repórteres Brígia Amaro, Sabrina Aguiar e Vânia Lúcia Bezerra Oliveira Estagiários
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