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Unifor: conhecimento,
inovação tecnológica
e criatividade
GRADUAÇÃO

3

Em um campus integrado
de 720 mil m², a Unifor oferta
cursos em diversas áreas, em
cinco grandes centros de ciências

6
1

EXTENSÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

Esportes, arte, dança, música,
teatro, voluntariado. O estímulo
ao desenvolvimento integral é
presença marcante no campus

Competência acadêmica,
empreendedorismo e
empregabilidade comprovam
a excelência dos cursos de pós

7

junho de 2007

Alunos dos cinco centros do
conhecimento convivem em um
mesmo campus, o que permite
interação e interdisciplinaridade
entre as diversas áreas

Saber
integrado
D

iferencial no Nordeste, a Universidade de Fortaleza dispõe, em
um mesmo espaço, de cinco grandes
centros de ciências, desenvolvendo projetos tanto no campo do ensino quanto
no da pesquisa e extensão. As áreas administrativa, tecnológica, jurídica, humanas e de saúde integram o campus, que
ocupa uma área de 720 mil m². Espaço
que põe à disposição de alunos e professores cerca de 300 salas de aula, mais
de 230 laboratórios, 14 auditórios, 97
salas de apoio e 14 salas de vídeo.
Além disso, desfruta-se no campus
de diversos outros ambientes, tais como
teatro, espaço cultural, biblioteca, estádio de atletismo, piscina semi-olímpica, campo oficial de futebol, campo
society, quadra de areia e um centro de
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convivência – com lojas, gráfica rápida,
farmácia, agência dos Correios, cibercafé e praça de alimentação.
Dessa forma, a Unifor busca oferecer
o que há de mais inovador em termos
de metodologia de ensino e suporte
tecnológico. Prova disso está no campus
totalmente coberto pela tecnologia
wireless, possibilitando o acesso à
internet de qualquer lugar da Instituição. A seguir conheça um pouco mais
da Universidade que em 2006 foi eleita
a melhor instituição privada de ensino
superior do
Nordeste.
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CENTROS DO CONHECIMENTO

Ensino de qualidade e
criatividade tecnológica

TI agrega valor às
áreas administrativas
Com uma abordagem cada vez mais interativa, os cursos
do Centro de Ciências Administrativas investem forte na união
entre teoria e simulação virtual da prática. Parcerias com grandes
empresas do ramo de TI (Tecnologia da Informação) permitem
aos alunos o contato com soluções integradas de softwares
de gestão ainda na Universidade. Se antes os alunos só
conheciam sistemas de informação no mercado de trabalho,
com essas soluções didáticas, pioneiras no estado, é possível
utilizar sistemas de gestão bem antes de ingressar no
competitivo ramo dos negócios. Esses sistemas de apoio à
gestão administrativa são utilizados nas grandes empresas em
todo o mundo e possibilitam a gerência de forma integrada.

O estudante de
Administração Anderson de
Carvalho se prepara para a
carreira em gerência de TI

Ciências Humanas
• Jornalismo
• Letras

Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Sociologia e Política
•

Alunos de Comunicação
durante gravação no
Estúdio de Rádio

Aplicação e
vivência social
A técnica e a prática acadêmica também são visíveis nos cursos
do Centro de Ciências Humanas. No curso de Publicidade e Propaganda, por exemplo, é possível exercitar as disciplinas práticas da
grade curricular por meio do Núcleo Integrado de Comunicação
(NIC), onde são desenvolvidas atividades voltadas à pesquisa e
extensão na área de comunicação. Enquanto no Jornalismo estudantes, professores e funcionários fazem a TV Unifor, um canal universitário com programação diária na TV por assinatura NET, canal 14.

Ciências Administrativas
• Administração
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Comércio Exterior
• Turismo e Hotelaria
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Ciências Humanas

Ciências Administrativas

Teoria e prática formam um casamento perfeito na Universidade de Fortaleza.
Dispondo de opções em diversas áreas, a Unifor oferece condições ideais para exercitar os
conhecimentos apreendidos em sala de aula. Laboratórios, núcleos de pesquisa, escritóriosmodelo, empresas juniores são exemplos de lugares onde o entusiasmo pelo aprender se
transforma em prática profissional consciente. Saiba mais sobre os cinco grandes centros
do conhecimento e sobre a infra-estrutura que dispõe cada um dos cursos da Unifor.

Ciências Jurídicas

•

Ciências Tecnológicas

Ciências Jurídicas
Direito

Grandes eventos
e prática cidadã
Com uma diversificada agenda de atividades, o Centro de Ciências Jurídicas promove regularmente congressos, seminários,
palestras e outros eventos tendo
como convidados nomes de destaque no cenário nacional da área
de Direito.
Mais que proporcionar o contato com ilustres profissionais da
área jurídica, o curso de Direito
promove a prática e a formação
da cidadania. Isso é possível por

meio do Escritório de Prática Jurídica (EPJ) e através dos inúmeros programas que integram o
projeto Cidadania Ativa. O EPJ
oferece assistência judicial gratuita a comunidades de baixa renda, bem como consultoria, educação jurídica e solução extrajudicial de disputas. No Escritório, os
alunos cursam as disciplinas obrigatórias de estágio, estágios simulados, disciplinas de monografia
e atividades complementares.

Todos os nove cursos que integram o CC T dispõem de
respectivos laboratórios para o exercício acadêmico

Suporte tecnológico
em todas as áreas
No Centro de Ciências Tecnológicas, o aprendizado vai
além do que é visto em sala de aula. Uma estrutura que inclui
modernos laboratórios oferece as melhores condições para o
desenvolvimento de pesquisas com destaque nacional e internacional. O contato com todo o conhecimento que o Centro
produz estimula a criatividade e a excelência das pesquisas.

Os alunos do
Direito encontram
no EPJ um grande
laboratório e
espaço para uma
formação cidadã

Ciências Tecnológicas
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciência da Computação
•

Engenharia Civil

• Engenharia de

Controle e Automação
• Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia de
Telecomunicações
• Engenharia de Produção
•

Ciências da Saúde

Localizado no Nami, o
Laboratório de Análises
Clínicas realiza exames
laboratoriais tais como
hematologia, imunologia
e bioquímica

Cursos
contam
com núcleo de saúde
O cuidado integral com o ser humano, e
não apenas com sua patologia, é o direcionamento de ensino dos nove cursos do
Centro de Ciências da Saúde (CCS). A
humanização não é tratada apenas como mais
uma disciplina do currículo. Por meio do
Programa Humaniza Nami, investe-se nas
competências, habilidades e atitudes dos

Ciências da Saúde
• Ciências da Nutrição
•

profissionais na busca pelo resgate da dignidade
humana. Todas essas ações não seriam possíveis
sem o apoio de um centro especializado para
vivenciar situações similares ao cotidiano de
hospitais e clínicas. O Núcleo de Atenção Médica
Integrada (Nami) funciona como campo de
estágio e lugar para desenvolvimento de
pesquisas para os alunos da Universidade.
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Educação Física

• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia

Fonoaudiologia
• Medicina
• Odontologia
• Terapia Ocupacional
•

ATIVIDADE FÍSICA

A lição de casa é
praticar esportes
A prática regular da atividade física traz benefícios à saúde,
auxiliando na prevenção e no tratamento de diversas doenças

A Unifor incentiva a prática das atividades desportivas e a competição
saudável. No campus, o aluno tem
acesso ao esporte, elemento fundamental para o desenvolvimento intelectual. Profissionais qualificados treinam regularmente os atletas nas principais modalidades esportivas universitárias: vôlei, basquete, handebol,
natação, atletismo, futsal e futebol de
campo. Além disso, a realização de
grandes eventos esportivos atestam
a vocação da Unifor para a promoção
de eventos de destaque no calendário nacional, como o GP Sul-Americano de Atletismo, o Campeonato Brasileiro de Menores e o Circuito Paraolímpico de Atletismo e Natação.
Os projetos esportivos da Universidade são favorecidos por uma infra-

estrutura completa. Fazem parte dessa estrutura o Estádio de Atletismo da
Unifor, um dos poucos no Brasil certificados pela Federação Internacional
de Atletismo, e a instalação do ginásio poliesportivo, um complexo de 5
mil m2, com 3 quadras, 3 arquibancadas com capacidade para 850 pessoas, além de sala multifuncional para a
prática de arte marciais e vestiários,

contando, ainda, com salas de aula e
a sede da Divisão de Atividades Desportivas.
A Academia Unifor também é um
referencial para a prática de atividade
física. As estruturas são utilizadas pela
comunidade em geral e pelos alunos
do curso de Educação Física, que desenvolvem ali diversas disciplinas,
além de estágios supervisionados.

Novo ginásio
poliesportivo torna
ainda mais completa
a infra-estrutura para
o aprendizado e a
prática desportiva
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FORMAÇÃO COMPLETA

Um mundo
de opções
A Unifor é exemplo de instituição que enxerga
na diversidade um expressivo fator de
desenvolvimento intelectual

Dança e música
Os amantes da dança e da música também têm a
sua vez participando da Camerata, Coral e Companhia
de Dança. Através de demonstrações da cultura popular e erudita, os grupos enchem os olhos da comunidade universitária e também levam sua arte para fora
dos muros da Universidade.

Teatro
A Unifor conta com o Teatro Celina Queiroz, um
dos principais espaços de divulgação das artes cênicas
do Ceará. O teatro é berço do Projeto Grandes Espetáculos e do Grupo Mirante de Teatro, formado há 22
anos por alunos da Unifor. O grupo encena peças em
diversos estilos, como o teatro de rua.

Socialização
Em uma área de 4 mil m², o Centro de Convivência
da Unifor reúne várias opções de entretenimento. Entre as facilidades disponíveis, estão restaurantes, lanchonetes, salas de projeção de vídeo, gráfica, lojas e
até agência de viagens.

Intercâmbio
No Programa de Intercâmbio Acadêmico da Unifor,
alunos dos cursos de graduação podem estudar em
universidades estrangeiras, de seis meses a um ano,
sem prejudicar ou atrasar o fluxograma do curso.
Atualmente, a Universidade tem convênios com mais
de 80 instituições de ensino superior em 18 países.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Unifor acolhe e integra a essência da cultura brasileira e mundial, valorizando sua
riqueza e diversidade. Instalado em uma área de 1.200
m², o ambiente segue as normas museológicas exigidas
pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM). Ao
atrair a atenção de milhares de visitantes, o Espaço
dissemina, renova e democratiza o conhecimento das
identidades artísticas, históricas e culturais do país.
junho de 2007
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Números
A Unifor possui 6 mestrados,
1 doutorado e mais de 40 cursos
de especialização em andamento

PÓS-GRADUAÇÃO

Melhores perspectivas
no mercado profissional
Mais que agregar conhecimento, uma pós-graduação pode impulsionar a ascensão profissional

Continuar se qualificando mesmo após o término
do curso de graduação representa um diferencial
importante na busca por
um lugar de destaque no
mercado de trabalho.
Ao passo que pesquisas
comprovam que cada ano
de estudo eleva o salário
de um profissional em média 15%, o upgrade profissional que uma pós-graduação proporciona no
currículo permite ler algumas linhas do perfil de
quem a conclui. É possível,
por exemplo, assimilar que
se trata de alguém que
busca desafios e renovação
através da aprendizagem
constante. Habilidades
que contam bastante na

disputa pelas melhores colocações.
Uma excelente opção
para quem não quer interromper os estudos, aprimorando a carreira acadêmica
e profissional, são os programas de pós-graduação
lato e stricto sensu ofertados pela Unifor. Cursos com
grande aceitação, competência acadêmica e repertório bastante diversificado
atestam a qualidade da
pós-graduação da Universidade. Os programas, além
de abranger diferentes áreas de interesse, colaboram
com os setores industriais,
comerciais, de serviços públicos e com outras instituições de ensino superior
do Nordeste.
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Aélio Silveira teve
os resultados da
sua dissertação de
mestrado aplicados
em uma indústria de
eletrodomésticos

PERFIL DO CORPO DOCENTE
DA PÓS-GRADUAÇÃO
UNIFOR

28%

19%
53%

Doutores
Mestres
Especialistas
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GRADUAÇÃO UNIFOR

Como ser aluno Unifor
A Universidade realiza seu
concurso vestibular nos
meses de junho e dezembro

EXPEDIENTE

Realizado semestralmente, o vestibular da Universidade de Fortaleza
oferta vagas distribuídas nos cinco
centros do conhecimento: Centro de
Ciências Administrativas (CCA), Humanas (CCH), Jurídicas (CCJ), da Saúde
(CCS) e Tecnológicas (CCT). O processo seletivo é realizado também em outro continente, na cidade de Praia, capital da República de Cabo Verde, na
África, com períodos de inscrição específicos. Esse concurso acontece dentro das normas do processo seletivo,
com editais publicados no Diário Oficial, comunicados ao Ministério da
Educação e à Embaixada Brasileira.
Outra forma de ingresso na Universidade se dá por meio da seleção de

profissionais já graduados ou de alunos de outras instituições. As inscrições para transferidos e graduados
ocorrem sempre nos meses de abril e
outubro de cada ano.

Fundada em 1973, a Unifor já formou
mais de 45 mil profissionais, que se
destacam no mercado de trabalho
pela criatividade e elevada
capacitação profissional

BENEFÍCIO

INVESTIMENTO

Estudantes dispõem
de seguro educacional

Financiamento
Estudantil

Para assegurar a seus alunos a continuidade dos estudos diante de
eventuais transtornos, a Unifor mantém uma parceria com a Bradesco
Seguros, tendo firmado uma Apólice Coletiva de Seguro Educacional.
Sem nenhum custo adicional sobre as mensalidades, o seguro beneficia
alunos da graduação e da pós, dando cobertura em diversas situações,
como no caso de morte do responsável, em que o seguro cobre todas as
despesas de educação do aluno, a partir do mês do sinistro, sendo
respeitadas as exigências contratuais e os prazos para requisição do
benefício. Outras informações podem ser consultadas no endereço
www.unifor.br/seguroeducacional.

Os alunos com bom desempenho acadêmico,
regularmente matriculados em cursos da Universidade
podem habilitar-se ao Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (Fies). O programa é
destinado a estudantes que não possam arcar com
os custos da formação em instituições de ensino
superior não gratuitas, devidamente credenciadas no
programa e com avaliação positiva junto ao MEC.
Informações sobre o Fies podem ser obtidas nos sites
www.mec.gov.br e www.caixa.gov.br
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