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Pesquisa
na Unifor
é a melhor
do Nordeste
Pelo segundo ano
consecutivo, a Unifor
foi vencedora do prêmio
Melhores Universidades
Guia do Estudante e Banco
Real. Em 2006, a Universidade foi premiada na
categoria Destaques
Regionais/Escolas Privadas
como a melhor instituição
de ensino privado do
Nordeste e, neste ano, a
produção do conhecimento
científico teve reconhecimento na categoria Pesquisa
Científica. Nesta edição,
saiba mais sobre esse
prêmio, referência na avaliação do ensino superior brasileiro, e a importância da
pesquisa para o desenvolvimento do país.
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ESPORTES

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

ESPECIALIZAÇÃO

Confira seção especial sobre as
competições das quais a Unifor
participa e sobre os atletas
destaques da Universidade

Fundação Edson Queiroz retoma
o movimento pela doação
voluntária de órgãos com a
campanha Doe de Coração

O MBA em Gestão Empresarial
foi apontado como o melhor do
estado. Saiba mais sobre o curso
que está com inscrições abertas

4

31 | outubro | 2007

1

4

UNIFOR ESPORTES

Aprendizado
que vai além
da sala de aula

Mais que o compromisso com a produção do conhecimento científico, a Unifor oferece aos seus alunos atividades
que complementam seus aprendizados em campos diversos. A prática esportiva é uma delas, com destaque
nacional, tanto no incentivo dado pela Universidade como pelos resultados obtidos por seus atletas.

Tênis de mesa

Futebol de campo

Mais de 20 delegações de vários estados do Brasil estiveram
presentes no campus da Universidade para disputar a Copa
Brasil Unifor de Tênis de Mesa. O evento, realizado de 19 a 21
de outubro no Ginásio Poliesportivo, dividiu o campeonato em
duas modalidades: ranking, disputa de acordo com a idade, e
rating, de acordo com o nível técnico dos participantes.
A Copa Brasil Unifor de Tênis de Mesa, maior evento da modalidade já realizado no Nordeste, trouxe para a Unifor 263
atletas de 15 estados. O Ceará, representado pela equipe da
Academia Cearense de Tênis de Mesa (ACTM), foi campeão geral da Copa.

A Seleção Masculina de Futebol da Unifor representou o
Ceará no Campeonato Brasileiro Universitário de Futebol de
Campo. Composta por 26 integrantes, entre atletas e comissão
técnica, a equipe disputou o campeonato com outras 16 instituições de ensino superior de todo o país, de 22 a 28 de outubro em Goiânia (GO). A competição, uma promoção da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU), tem
como objetivos o incentivo à prática esportiva, a estruturação
do desporto para os estudantes universitários e a sensibilização
das autoridades do ensino superior brasileiro para o desenvolvimento e a melhoria da prática esportiva.

Futsal feminino

Lançamento de dardo

No dia 15 de outubro, a aluna do curso de Educação Física
da Unifor e atleta da Nacional Gás/Unifor Elisângela Marques de
Sousa (Neguinha) foi convocada para a Seleção Brasileira de
Futsal Feminino. A atleta defenderá a Seleção nos jogos SulAmericanos realizados em Guaiaquil, no Equador, de 3 a 11 de
novembro. Esta é a terceira vez que a atleta é chamada pelo
técnico Marcos Sorato para participar da Seleção Brasileira.

Uma das melhores atletas do ranking nacional, Laila Férrer,
aluna do curso de Educação Física, foi vencedora do Campeonato Norte/Nordeste de Atletismo Adulto na categoria lançamento
de dardo, realizado em Recife, entre 12 e 14 de outubro. A atleta, que treina diariamente no Estádio de Atletismo da Unifor, também foi destaque durante os Jogos Universitários Brasileiros
2007 (JUBs), realizados no mês de junho, em Santa Catarina.

Próximos
eventos

• XVIII Campeonato Brasileiro de Kung-fu Wushu - de 1º a 3 /11 • Mundial de Futsal Escolar - de 19 a 25/11
• Jogos Internos dos Professores - de 19 a 30/11
• Jogos Internos dos Alunos - Intercentros - de 10 /11 a 8/12
• Festival Mirim e Pré-Mirim Unifor de Atletismo - 24/11
• Festival Pré-Universitário Unifor de Esportes - 17 e 18/11
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PREMIAÇÃO

A melhor também
na produção de
pesquisa científica
Unifor é vencedora do prêmio Melhores Universidades Guia do
Estudante e Banco Real 2007 na categoria Pesquisa Científica
No que tange à produção de pesquisa científica
de qualidade, a Unifor também mostra todo o seu
diferencial no Nordeste. A Universidade foi premiada
como a melhor instituição particular do Nordeste quando o assunto é ciência, vencendo o prêmio Melhores
Universidades Guia do Estudante e Banco Real 2007
na categoria Pesquisa Científica. Concorreram ao prêmio escolas que tiveram pelo menos um curso classificado como bom (três estrelas), muito bom (quatro
estrelas) ou excelente (cinco estrelas) na Avaliação de
Cursos Superiores do Guia do Estudante, publicada na
edição Melhores Universidades 2007.
Realizada pelo terceiro ano, a premiação tem o propósito de identificar e valorizar a excelência do ensino
superior no país e, nesta edição, está organizada em
três categorias: as melhores por área de Conhecimento (na qual foram avaliadas 11 carreiras em 13 áreas),
Pesquisa Científica (com 10 prêmios para 5 regiões do
país) e Sustentabilidade (único vencedor e 5 finalistas).
A categoria Pesquisa Científica, na qual a Unifor foi
vencedora, identificou as instituições com o melhor
desempenho em produção científica por tipo de instituição (privada ou pública) e região. Foram consideradas as informações do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil referentes ao Censo de 2004 e utilizados os dados do Conselho Nacional de DesenvolviUNIVERSIDADE REGISTRA AUMENTO CRESCENTE
NO NÚMERO DE PESQUISAS DESENVOLVIDAS
POR DOCENTES ENTRE 2000 E 2007
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mento Científico (CNPq) para
criar um indicador das melhores instituições. Compuseram o
indicador dados como produção bibliográfica, orientação
concluída e produção técnica.
A Unifor disputou o prêmio
com mais duas finalistas: a Universidade Católica de
Pernambuco (Unicap) e a Universidade de Salvador
(Unifacs). Para o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação, prof. Roberto Ciarlini, “o prêmio representa um
reconhecimento sob dois aspectos: do esforço que foi
empreendido pela Fundação Edson Queiroz no investimento de qualificação de professores e da competência dos professores da Instituição”.

PESQUISA

Incentivo para a
prática da ciência
O equilíbrio entre a ciência e sua
aplicabilidade tem caracterizado a
atividade de pesquisa na Unifor. Destaque na região Nordeste, a qualidade da pesquisa desenvolvida na
Universidade coloca a Instituição em
posição equivalente aos grandes centros de pesquisa do Brasil, que vem
se destacando consideravelmente
nesse campo.
De acordo com o Guia do Estudante da editora Abril, os 16.872
trabalhos brasileiros publicados no
ano passado conferem ao país a 15ª
posição no ranking das nações mais
produtivas. O Brasil é responsável
por cerca de 2% de toda a ciência
que se faz no mundo. A maior parte desse conhecimento tem como
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berço as universidades. Dados do
CNPq confirmam a existência de cerca de 21 mil grupos de pesquisa
em todo o país em 2006 e o aumento crescente da percentagem de
pesquisadores brasileiros com título de doutor.
Acreditando na relevância da produção do saber como alicerce para
o desenvolvimento econômico e
social de uma região, a Unifor dá
sua contribuição à pesquisa científica de qualidade por meio de cinco
núcleos, distribuídos em cinco grandes áreas, 26 grupos inscritos no
CNPq, 79 linhas de pesquisa e 329
professores pesquisadores. Este número representa 33% do número de
professores que ensinam na Unifor.

CAMPANHA DOE DE CORAÇÃO

Aumento na realização
de transplantes
Desde 2003, a campanha demonstra a relevância da doação
e acompanha o aumento nos transplantes realizados
Pelo quinto ano consecutivo, a Fundação Edson Queiroz realiza a campanha Doe
de Coração, um movimento que fomenta a
conscientização pela doação voluntária de
órgãos no estado do Ceará. Folders, cartazes e camisas foram distribuídos em hospitais, shoppings, empresas e entidades de Fortaleza durante o mês de outubro. A mobilização em hospitais, escolas, clínicas, no Sistema Verdes Mares de Comunicação, na Unifor e em entidades diversas faz repercutir o
assunto em toda a sociedade.

Dessa forma, as ações desenvolvidas pela campanha sensibilizam a
população para o tema e registram
o aumento no número de doadores. Em 2002, antes da criação da
campanha, o total de doações registradas
pela Central de Transplantes no Ceará foi
de 297 órgãos. Já em 2003, primeiro ano
da campanha Doe de Coração, o total de
doações foi de 420 órgãos, 123 a mais do
que no ano anterior. O ano de 2004 encerrou com 559 órgãos doados e 2005 com

CONFERÊNCIA

MBA

COMEMORAÇÃO

Justiça e paz

Entre os
melhores

Nutrição e
Fonoaudiologia

Um dos mais conceituados
cursos de especialização na
área de negócios, o MBA em
Gestão Empresarial da Unifor
foi classificado pelo segundo
ano consecutivo para o Guia
Você S/A - Os Melhores MBAs
no Brasil. Consultando quase
o dobro de cursos do ano
passado, a revista avaliou 210
cursos de 60 escolas brasileiras. Foram selecionados os
melhores nas categorias MBA
Executivo, Mestrado Profissional, Especialização em Marketing, Finanças, Tecnologia
da Informação e Recursos
Humanos. O MBA está com
inscrições abertas. Informações no site www.unifor.br

Os painéis Qualidade de Vida e Nutrição
em Pediatria marcaram a abertura do seminário comemorativo ao Dia Mundial da Alimentação, promovido pelo curso de Ciências da
Nutrição nos dias 16 e 17 de outubro, no
Teatro Celina Queiroz. A data marca a criação,
em 1945, da Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e a Alimentação (FAO). Outros temas discutidos foram gastronomia hospitalar, atividade física, metabolismo e câncer.
No Dia Internacional de Atenção à Gagueira,
22 de outubro, alunos, professores e convidados da Fonoaudiologia promoveram ações
dirigidas à população em geral buscando contribuir para o conhecimento, o respeito e a
dignidade das pessoas acometidas pelo distúrbio e seus familiares. Coordenado pelos professores Charleston Palmeira e Lia Brasil Barroso, este ano o tema da campanha foi “Gagueira não tem graça. Tem tratamento”.

No dia 18 de outubro, a Unifor recebeu o ministro da Corte Internacional de
Justiça, Francisco Rezek, que abriu a I Conferência em Direito Internacional, realizada no Teatro Celina Queiroz. O ministro
falou sobre o Brasil, sobre direito e organizações internacionais, direitos fundamentais e humanos. Para ele, em menos de 20
anos, o país passou a atuar fortemente no
comércio, nas comunicações e no trânsito internacionais de pessoas e serviços.
Rezek criticou o assistencialismo internacional, que deve ser substituído por um
mundo de paz à base de justiça.

EXPEDIENTE

519. Em 2006, registrou-se a realização de
446 e neste ano até outubro já foram realizadas 463 cirurgias de transplantes no estado. Hoje, 1.030 receptores ativos (que
estão prontos para receber os órgãos) estão na lista de espera da Central de Transplantes do Ceará.
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