Informativo quinzenal | # 138 | 15 de agosto de 2007 | www.unifor.br

Boas-vindas
No campus, para quem chega, para quem retorna, e em cada um, a expectativa é única: a do
recomeço. Novos caminhos, sonhos e objetivos se encontram na inesgotável busca pelo saber e
pela vivência de diversas experiências. Em prosa ou em verso, a Unifor deseja que todos
sejam bem-vindos neste novo semestre que já começa com muitas novidades.
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CIDADANIA ATIVA

INTERCÂMBIO

EXPOSIÇÕES

Até o dia 31 de agosto,
o projeto está com
inscrições abertas para
alunos do curso de Direito

Programa possibilita conhecer
culturas diferentes, vivenciar o
aprendizado de outras línguas e
enriquecer o currículo profissional

No repertório de atrações
culturais para o mês de
agosto, as exposições
Pai Presente e Linhas da Alma
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TECNOLOGIA

Parceria entre Unifor e Oracle
A interface com uma líder mundial no desenvolvimento de software empresarial
agrega ainda mais potencial de empregabilidade aos cursos de graduação
Uma aliança acadêmica com a maior
empresa de software empresarial do mundo coloca a Unifor na linha de frente da
capacitação em Tecnologia da Informação.
A tecnologia desenvolvida pela Oracle possibilitará a implementação do uso de sistemas de gestão empresarial nas disciplinas
da graduação e pós-graduação da Unifor.
“Esses sistemas são utilizados nas grandes
empresas em todo o mundo e colocam o
estudante em um patamar diferenciado nesse mercado que busca profissionais cada
vez mais capacitados”, explica o presidente
da Oracle, Silvio Genesini, que visitou a
Unifor, na quinta-feira, 9 de agosto, para
oficializar a parceria com a Universidade.
Líder em desenvolvimento de software,
a Oracle atua há 30 anos no setor de Tecnologia de Informação. A empresa mantém
convênios com 190 instituições de ensino
em todo o mundo. Por meio do seu programa de aliança acadêmica, a empresa chega
de forma pioneira ao Nordeste proporcionando o conhecimento dos modernos
softwares de gestão empresarial para alu-

Chanceler Airton Queiroz e o presidente da Oracle, Silvio
Genesini, assinando convênio na quinta-feira, 9 de agosto

nos, professores e pesquisadores da Unifor.
Para o chanceler Airton Queiroz, a parceria
com a empresa insere a Unifor numa cultura de excelência na área de negócios e gestão de sistemas. “Estamos fornecendo aos
nossos alunos, por meio de uma metodologia de ensino comprovadamente eficaz,
o que há de mais moderno na capacitação
em Tecnologia da Informação".

DIREITO

Cidadania
Ativa recebe
voluntários
Os alunos voluntários que desejam participar do Projeto Cidadania Ativa têm prazo até 31 de agosto para efetuar as inscrições. Podem se inscrever estudantes que
já tenham 60 créditos cursados até o semestre passado. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no
Unifor Online. Outras informações podem
ser obtidas na secretaria do Projeto Cidadania Ativa, bloco Z, sala 25, nos horários
manhã, tarde e noite. Fone: 3477 3304.

PESQUISA

Mundo Unifor
De 1º a 7 de outubro, a Unifor promove a
terceira edição do Mundo Unifor, tendo como
tema A Educação e o Capital Social. As inscrições para quem pretende participar de um
dos 16 eventos que acontecem no Mundo
Unifor seguem até 30 de agosto e podem
ser feitas no endereço www.unifor.br/mundounifor2007. Durante o evento, acontecem
palestras diárias com personagens da mídia
nacional e internacional, palestras científicas setoriais com profissionais reconhecidos nacionalmente e minicursos. A programação prevê também apresentação de trabalhos científicos, feiras e exposições, manifestações culturais e artísticas, competições esportivas e prestação de serviços jurídicos e de saúde à comunidade.

“O ato de pesquisar sempre formula novos conhecimentos, ele não
serve só para compor livros, mas
também para ler as incógnitas do
homem e do mundo que o rodeia.”
Dênnis de Oliveira Santos, aluno de
Ciências Sociais, com cinco trabalhos
inscritos no XIII Encontro de Iniciação à
Pesquisa - Mundo Unifor 2007
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SEMESTRE 2007.2

Novidades
do campus

ATIVIDADES NO CAMPUS

O entusiasmo de
um novo começo
Movidos por seus sonhos e objetivos, os novos estudantes preenchem
os espaços do campus com a expectativa de familiarizar-se com as
novas disciplinas e se enturmar com os novos amigos e professores
Os olhos de Jéssica brilham ao entrar na
Universidade. O que para muitos é o início
de mais um semestre letivo, para a aluna de
Publicidade e cerca de três mil outros calouros é a realização de um sonho - o ingresso
na Universidade. “É uma nova vivência e eu
sei que isso vai me dar uma visão de futuro
diferente”, afirma a nova universitária.
No dia primeiro de agosto, os veteranos
também retornaram ao campus da Unifor
em clima de empolgação. Momento de rever colegas, professores e funcionários, colocar a conversa em dia e dividir as expectativas para o novo semestre. O aluno de
Direito Fábio Albert resumiu bem o que se
passa na mente da maioria dos estudantes:
“todo início de semestre, a gente pensa em
aprender mais e se dedicar ainda mais aos
estudos. Os esforços se renovam”.
E, para homenagear a comunidade acadêmica, boas-vindas em forma de versos.
Cordéis foram distribuídos por todo o campus, apresentando a Universidade. O autor
dos versos é o funcionário do curso de Odontologia, o Gadelha do Cordel. Além disso,
cada curso organizou boas-vindas específicas para seus alunos. Com o tema Sou Unifor,

a Manhã de Integração da Fisioterapia promoveu a realização de várias dinâmicas, sorteios de livros de autoria de professores do
curso e de ingressos para eventos da área. A
palestra “Por que ler os clássicos” movimentou o início das atividades no curso de Sociologia e Política. O professor Francisco José
Teixeira conduziu as discussões sobre a importância de revisitar as obras clássicas.
No curso de Medicina, os alunos foram
presenteados com a visita do renomado
cardiologista Igor Gregoric, da Universidade
do Texas - EUA. O médico ministrou duas
palestras com temas relevantes na área de
cardiologia: Choque Cardiogênico e Transplante de Coração - História e fundamentos
da técnica cirúrgica.
Novo ginásio poliesportivo torna
ainda mais completa a infra-estrutura
para o aprendizado e a prática
desportiva
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Alunos e professores retomam as aulas com todo o ânimo em um campus
cheio de novidades. Uma delas é a construção de um novo ginásio poliesportivo,
que torna ainda mais completa a infraestrutura para o aprendizado e a prática
esportiva. O complexo, de 5 mil m2 com
capacidade para 850 pessoas, estará disponível ainda em agosto para as aulas de
graduação, atividades de extensão e desenvolvimento de pesquisas.
Com modernas instalações, o ginásio
dispõe de quadras poliesportivas, para a
prática de vôlei, basquete, futsal e handebol; sala multifucional, para a prática
de ginástica, artes marciais, dança e jogos de recreação; piso flutuante, o mesmo utilizado nos jogos do Pan no Rio de
Janeiro; placar eletrônico; tabelas de basquete móveis e adaptação completa para
portadores de necessidades especiais.
Outros atrativos neste semestre ficam
por conta da Loja do Campus, no Centro
de Convivência, e da Lojinha da Academia. Com nova decoração, os espaços já
dispõem de novo estoque com produtos
diversificados. Além disso, os usuários da
Biblioteca devem ficar atentos para o
novo horário de funcionamento do setor,
agora de segunda a sexta, das 7h às
21h55, e aos sábados, das 7h30 às 16h25.
O acesso ao campus também passou
por mudanças. A implantação de um novo
semáforo no cruzamento da Av. Washington Soares com Maximiliano da Fonseca
(continuação da Thompson Bulcão) facilitou o acesso a diversos setores do campus. A medida é parte do projeto de readequação da Av. Washington Soares, que
visa a redução do tráfego nos horários
de grande congestionamento.

FOTOGRAFIA
ARTE

Retratos do pai
contemporâneo

Unifor
Plástica

A exposição revela a cumplicidade no cotidiano de pais e filhos

A XIV edição da Unifor Plástica iniciou as inscrições de trabalhos representativos das artes plásticas e visuais, com temáticas livres, nas categorias pintura, desenho, escultura, gravura e fotografia. Os interessados
podem se inscrever, gratuitamente, até
28 de agosto. O link para a inscrição
online é www.unifor.br/plastica2007.
O evento premiará os vencedores com
uma viagem para a Bienal de Veneza
2007 e ajuda de custo, em moeda
nacional, equivalente a U$1.000,00
(mil dólares). Mais informações pelo
telefone 3477 3319.

Durante o mês de agosto acontece a exposição Pai Presente, do psicanalista e fotógrafo José
Inácio Parente. Um total de 50 fotografias que
retratam o perfil do pai contemporâneo estarão
expostas no hall da Biblioteca, das 9h às 21h.
Por 30 anos, José Inácio testemunhou, em
seu consultório, o nascimento de um novo pai
na sociedade brasileira. Nos últimos três anos
decidiu, através de fotografias, registrar e elaborar um painel da paternidade no país. Além de
ser psicanalista e fotógrafo, José Inácio Parente
é diretor de cinema, escritor e produtor cultural.
SERVIÇO:
• Exposição Pai Presente - Visitação até 31
de agosto, das 9h às 21h, no hall da Biblioteca
Entrada gratuita - Informações: 3477 3311

INTERCÂMBIO

Inscrições
abertas

EXPOSIÇÃO

Esculturas da Alma
Dezoito esculturas de ferro compõem a exposição da artista plástica cearense Ana Costalima.
Em Linhas da Alma, o resistente ferro se deixa passar por frágeis folhas de papel, demonstrando toda a beleza de gestos e delicadeza de sentimentos da artista. A artista, que também é
gravadora, desenhista e escultora, morou em São Paulo e Madri, quando descobriu a cerâmica e passou a dedicar-se à escultura. “A escultura me dá o chão da tridimensionalidade e me
permite recursos de criação, utilizando o desenho, a pintura e a construção espacial”, afirma.
SERVIÇO:
• Exposição Linhas da Alma - Visitação até 12 de setembro, das 9h às 21h,
no Centro de Convivência - Entrada gratuita - Informações: 3477 3311

O Programa de Intercâmbio Acadêmico da Unifor está recebendo inscrições
até 31 de agosto. Por meio do programa,
os alunos dos cursos de graduação têm a
oportunidade de estudar em universidades
internacionais, sem prejudicar ou mesmo
atrasar o fluxograma do seu curso.
Os estudantes interessados devem entrar em contato com a Assessoria de Intercâmbio Acadêmico, pessoalmente ou pelo
e-mail intercambio@unifor.br, e registrar
seu interesse em se candidatar. Mais informações pelo telefone 3477 3127.

GUIA DE ESTÁGIOS
• ENGENHARIA - VAGAS: 1

• WEB DESIGN - VAGAS: 1

• INFORMÁTICA - VAGAS: 1

• ADMINISTRAÇÃO - VAGAS: 2

- Cursando Engenharia de Produção, Automação, Elétrica ou Mecânica a partir do quinto semestre
- Disponibilidade de 6 horas
diárias, turno a combinar.

- Cursando Informática ou
Publicidade e Propaganda
a partir do quarto semestre
- Disponibilidade de 6 horas
diárias, turno a combinar.

- Cursando Informática a
partir do quarto semestre
- Disponibilidade de 6 horas
diárias, turno a combinar.

- Cursando Administração
a partir do quarto semestre
- Disponibilidade para 6 horas
diárias, turno a combinar.

EXPEDIENTE

Para os interessados, enviar currículo a natasha@edsonqueiroz.com.br ou contato pelo telefone (85) 3466 8778
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