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Tecnologia e preservação
A Universidade está desenvolvendo em parceria com a Armtec Tecnologia em Robótica
Ltda., empresa incubada da Unifor, um minissubmarino de valor competitivo tão capaz
como um modelo de maior porte e tão flexível que possa ser utilizado na transmissão
de imagens subaquáticas. O SAMBA, como é denominado o projeto, poderá substituir
mergulhadores em ambientes aquáticos de difícil acesso, na fiscalização de pesca
predatória, na inspeção de manutenção de estruturas marítimas e na contenção
de desastres ecológicos. Nesta edição entenda como isso será possível.

Diego Enrico, aluno do
curso de Engenharia de
Controle e Automação,
e outros bolsistas já
trabalham na concepção
inicial do protótipo
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EXPOCOM 2007

PROFISSIONALIZAÇÃO

Há poucos dias do evento,
a coordenação fecha a
programação e confirma
palestra de abertura

Estudantes de Comunicação
tiveram trabalhos premiados
em diversas categorias.
Conheça os vencedores

A TV Unifor recebe currículos para
estagiários. Saiba o que fazer para
concorrer a uma das oportunidades
na seção Guia de Estágios
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A coordenação do Mundo Unifor
2007 confirmou a presença do educador Cláudio de Moura e Castro. O
escritor e articulista da revista Veja fará
a palestra de abertura do evento abordando o tema maior Educação e Capital Social. Com mais de 30 livros
publicados, Cláudio é economista, escritor, mestre em Educação (Universidade de Yale) e Ph.D em Economia
(Universidade de Vanderbilt).
O III Mundo Unifor acontece de 1º
a 6 de outubro, com uma programação que inclui palestras diárias, apresentação de trabalhos, feiras e exposições, manifestações culturais e artísticas, prestação de serviços jurídicos e
de saúde à comunidade e esporte.

POLÍTICA EXTERNA

Simulação da ONU
Simulação do ambiente da Organização das Nações
Unidas estimula interesse pelo exercício de democracia,
relações internacionais e direitos humanos
Acadêmicos de Direito, Jornalismo, Contábeis e Economia da Unifor e de outras instituições, além de alunos do ensino médio,
participaram, de 4 a 8 de setembro, no campus da Universidade, da Simulação das Organização das Nações Unidas, a SONU 2007.
O evento recriou as sessões de cinco comitês
da ONU: o Conselho de Segurança, a Organização Mundial do Comércio, o Tribunal
Penal Internacional para Ruanda, o painel
Estratégia Internacional para Redução de Desastres e o Comitê de Imprensa Internacional.
Uma realização do Programa de Pós-Graduação em Direito, o evento também promoveu as palestras Direitos Humanos e Relações Internacionais, com a participação dos
professores Flávio Sombra Saraiva e Alejandra
Leonor Pascual, da Universidade de Brasília

(UnB), e Ana Maria D'Ávila e Gina Pompeu,
da Universidade de Fortaleza. Na ocasião,
foi lançado o livro Estudos sobre a Efetivação
do Direito na Atualidade - O tráfico de seres
humanos, organizado pela prof.ª Lilia Sales.
Segundo um dos organizadores, o aluno
de Direito Valter Moura, o interesse dos universitários e a participação dos estudantes
do ensino médio surpreenderam, tal o engajamento. Os alunos estudam o tema com
seus conteúdos técnicos, recebem noções
de postura, oratória, tratamento pessoal e
também de vestuário, atuando em situações
reais. “A simulação da ONU proporcionou
um ambiente de formação diplomática, preparando futuros representantes da política
externa brasileira no seio da comunidade internacional”, reforça Valter.

“A pesquisa proporciona um crescimento pessoal e intelectual e possibilita uma reflexão crítica frente aos problemas de saúde.”
Vanessa Gomes Silveira, aluna
de Ciências da Nutrição, concorre
ao 5o. Prêmio Destaque do Ano
na Iniciação Científica do CNPq

PÓS-GRADUAÇÃO

SEMINÁRIO

Congresso de Psicologia

Direito e política

De 19 a 22 de setembro, acontece na Unifor o I Congresso
Sul-Americano Violência, Culpa e Ato: causas e efeitos subjetivos.
O mestrado em Psicologia organiza o evento, que tem como
objetivo discutir, divulgar e publicar produções em torno do tema
nos países da América do Sul, considerando as causas e os efeitos
subjetivos lançados sobre o cidadão. Informações: 3477 3219.

Que tal discutir Shakespeare à luz do direito? É o que vem
fazendo o Programa de Pós-Graduação em Direito. Desde o
dia 4, alunos do mestrado e doutorado discutem obras do
dramaturgo inglês em um seminário que se encerra na terçafeira, 18. As atividades acontecem no auditório A-3, com início
às 17h30. Outras informações pelo telefone 3477 3266.
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Confirmada
palestra
inaugural

TECNOLOGIA

Submarino auxiliará
mergulhadores
O projeto, que conta com financiamento da Finep, está
sendo construído pela Universidade em parceria
com a Armtec, empresa incubada da Unifor
Após o sucesso do robô SACI, que auxilia bombeiros em incêndios de alto risco, a
Unifor, por meio de sua empresa incubada
Armtec, irá construir o SAMBA – um minissubmarino que poderá substituir mergulhadores em ambientes aquáticos de difícil acesso. A intenção é usar o equipamento em
operações como explosões, vazamentos
tóxicos, exploração de áreas marinhas desconhecidas e em outras missões arriscadas.
Para isso, o protótipo será pequeno e
versátil. A estrutura, toda em alumínio, terá
um sistema de propulsão com seis hélices,
o que vai permitir movimentos em todas as
direções; uma câmera de vídeo acoplada,
controlada do convés da embarcação; flutuadores para equilibrar o peso no ambiente aquático e distribuição dos cabos a
partir de um vaso blindado, impedindo a
entrada de água. Segundo Roberto Macedo,
da Armtec, toda essa tecnologia também
tem o objetivo de auxiliar o estudo da fauna
e flora subaquáticas, prevenir desastres ecológicos, fiscalizar a pesca predatória e fazer
inspeção de manutenção de estruturas
marítimas e embarcações.
Durante dois anos serão feitas simulações
virtuais e montagem do minissubmarino, além
da construção de um tanque de dez metros

Militares do Ministério da Defesa
e da Marinha em visita à Unifor

de largura, seis de altura e quatro de profundidade. A iniciativa chamou a
atenção inclusive da Marinha
e do Ministério da Defesa, que
já vislumbram a possibilidade
de uma parceria com a Unifor
para utilizar o SAMBA na defesa da costa brasileira.

Com um braço mecânico, o
SAMBA é projetado para realizar
movimentos em todas as direções,
em ambientes marítimos e fluviais

PREMIAÇÃO

Destaques na Expocom
Estudantes do curso de Comunicação Social da Unifor tiveram seus trabalhos premiados na Expocom 2007, evento que integra o Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação (Intercom), este ano realizado de 30 de agosto a 2 de setembro, em
Santos (SP). Todos os 14 trabalhos enviados pelo curso foram premiados em primeiro,
segundo ou terceiro lugar. Confira a seguir a lista de respectivas categorias, trabalhos,
professores e alunos premiados nessa mostra que reúne as melhores produções de
estudantes de comunicação em todo o país.
CATEGORIA/TRABALHO/PROFESSORORIENTADOR/ESTUDANTE
PRIMEIRO LUGAR - PUBLICIDADE
E PROPAGANDA
Agência Jr./Experimental - Portifólio de Agência : Os Jovens Monstros da Publicidade e Suas
Criações Espantosas. Profª. Orientadora:
Alessandra Bouty. Líder: Leandro Teixeira.
Produto Gráfico: Jogo Agência.
Profª. Orientadora: Alessandra Bouty.
Líder: Fernanda de Carvalho Porto.
Charge: Que Zidane!
Prof. Orientador: Marcus Venícius Pinto.
Líder: André Diego Pontes.
História em Quadrinhos:
Vovó Vevé: Atravessando a Rua.
Prof. Orientador: Marcus Venícius Pinto.
Líder: Liandro Roger.
Organização de eventos: Na Hora do Recreio.
Profª. Orientadora: Adriana Helena Santos.
Líder: Gabriel Baquit
SEGUNDO LUGAR - JORNALISMO
Telejornal: Revista eletrônica Clipping 5ª. Edição. Profª. Orientadora: Tânia Furtado.
Líder: Francisco das Chagas Leal Mota Filho
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Jornal Mural: Jornal Mural do Museu. Prof. Orientador: Jocélio Leal. Líder: Martha dos Martins.
Radionovela: O Advogado, o Diabo e a Bengala
Encantada. Profª. Orientadora: Ana Paula Farias.
Líder: Ronaldo Freitas.
TERCEIRO LUGAR - JORNALISMO
E PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Revista Impressa: A Ponte - 6ª. Edição
Profª. Orientadora: Geísa Mattos.
Líder: Maria Isabel Medeiros.
House-Organ: Jornal das Organizações.
Prof. Orientador: Antônio Simões.
Líder: Martha dos Martins.
Jornal Impresso: Classificados Dá Notícia.
Prof. Orientador: Jocélio Leal.
Líder: Pery Negreiros.
Documentário: Forró: A Voz de um Povo.
Profª. Orientadora: Tânia Furtado.
Líder: Myrna Paes Falcão
Produção Editorial e Cultural - CD-ROM e
Vídeo: Palavreado - Anos 70. Prof. Orientador:
Carlos Velázquez. Líder: Clarissa Capistrano.
Cinema e Vídeo - Vídeo Educativo: Mostra de
Idéias - Meio Ambiente. Profª. Orientadora:
Adriana Helena Santos. Líder: Luzia Batista.

GRANDES ESPETÁCULOS

As Eruditas no Teatro Celina Queiroz
A peça, de Molière e tradução de Millôr Fernandes, fica em cartaz nos dias 15 e 16, com sessões às 21h e 19h
O Projeto Teatro
Celina Queiroz Grandes
Espetáculos traz a Fortaleza toda a força e
expressividade do texto de Molière com o
espetáculo As Eruditas.
Mais de três séculos
depois de sua primeira
apresentação, em 1672,
a peça escrita pelo gênio da literatura francesa e universal continua
ágil e pertinente, recebendo a tradução de
Millôr Fernandes e direção de José Henrique.
As Eruditas é reeditada pela Cia. Limite
151, uma das mais atuantes companhias de
teatro do Rio de Janeiro. No elenco estão
Jacqueline Laurence, Gláucia Rodrigues,
Henrique César, Dayse Pozato, Gustavo Ottoni,
Roberto Lopes, Márcio Ricciardi, Maria
MacDowell, Vitória Furtado e Antonio Alves.
Molière conta a história de Henriqueta
(Maria Macdowell) e Armanda (Dayse Pozato), duas filhas de Filomena (Jacqueline
Laurence) e Crisaldo (Roberto Lopes), um
fidalgo da alta sociedade parisiense. Filomena deslumbra-se com o mundo das letras e da filosofia a ponto de querer casar

EXTENSÃO

TV Unifor
de cara nova

Henriqueta com Tremembó (Gustavo
Ottoni), um oportunista que visa conseguir,
através de seus versos, a mão e o dote de
uma das moças. Mas Henriqueta - ao contrário de sua irmã - não se sensibiliza com
os floreios e a vã metafísica, preferindo para
noivo Cristóvão (Márcio Ricciardi), um jovem preterido por Armanda devido à sua
simplicidade intelectual. Com essa trama,
Molière esmiúça a hipocrisia, a crueldade e
outras fraquezas humanas.
SERVIÇO:
• As Eruditas
15/9 às 21h e 16/9 às 19h
Ingressos: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)
Informações: (85) 3477 3033 / 3477 3311

GUIA DE ESTÁGIOS

Vagas para Comunicação

Em cerimônia realizada no Teatro Celina Queiroz no último dia 11, a TV Unifor
apresentou sua nova identidade visual.
Programas como Palavreado, Mostra de
Idéias e Diálogos Políticos ganharam novas vinhetas. O evento comemorou os
dois anos de fundação da TV, um projeto
de extensão universitária envolvendo professores e alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda.
Na ocasião, o diretor de conteúdo do
Canal Futura, João Alegria, abordou o
papel da TV universitária como espaço
de experimentação e produção de novos conhecimentos. Segundo ele, os alunos encontram na TV universitária espaço ideal para a fuga dos padrões da
grande mídia, utilizando diferentes linguagens e desenvolvendo novas idéias.
A TV Unifor pode ser sintonizada no canal 14 da NET. A programação também
é exibida na TV Assembléia, canal 30
UHF, todas as terças-feiras, das 18h às
19h, com reprise aos sábados no mesmo horário, e na TV Diário, canal 22,
nas madrugadas de segunda a sexta-feira, de 1h a 2h.

A TV Unifor está com vagas abertas para alunos do curso de Comunicação Social interessados em estágio. Os estudantes de Jornalismo devem ter cursado a disciplina de Telejornalismo
I e estarem atualmente cursando Telejornalismo II, já os alunos de Publicidade e Propaganda devem ter cursado as disciplinas de Planej. Prod. de RTVC e Eventos ou Redação Publicitária em TV e Cinema. Os currículos podem ser entregues até 21 de setembro na coordenação de Jornalismo com a Silvinha e na T-4 com a Estela.

EXPEDIENTE

A relação de vagas ofertadas em cada área e outras informações sobre o Setor de Estágios
da Unifor podem ser encontradas no endereço eletrônico www.unifor.br/estagiovagas
ou pelo telefone 3477 3142. O Setor de Estágio fica no bloco S do campus da Unifor, sala 9.
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