EDIÇÃO ESPECIAL | www.unifor.br

Unifor: da educação
à pesquisa científica
GRADUAÇÃO
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Estrutura de ensino completa
atesta a excelência na
formação profissional e na
produção do conhecimento
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EXTENSÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

Voluntariado, arte, música e
esportes estimulam a interação
e o desenvolvimento de
múltiplas competências

Com quase três décadas
na oferta de cursos de pós,
a Unifor destaca-se como
uma das melhores do país
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A

Universidade de Fortaleza mais
uma vez é vencedora do Prêmio Melhores Universidades,
do Guia do Estudante e do Banco Real,
agora na categoria Pesquisa Científica,
como a melhor universidade particular
em pesquisa científica no Nordeste.
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bem equipados. Os núcleos de pesquisa,
os escritórios-modelo, as empresas juniores,
o Escritório de Prática Jurídica, o Núcleo
de Assistência Médica Integrada, o Núcleo
de Aplicação em Tecnologia da Informação, entre outras unidades de serviços,
oferecem aos futuros profissionais as
condições de pôr em prática os
conhecimentos teóricos adquiridos.
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GRADUAÇÃO UNIFOR

O saber que
faz a diferença
Na busca de
um ensino de
qualidade e
credibilidade, a
Universidade tem
como principal
desafio a missão
de formar
profissionais
comprometidos
com os valores
éticos e morais

Desde que foi criada a primeira universidade,
há mais de dois mil anos, nunca o ensino superior
ocupou tanto destaque na sociedade quanto hoje.
Mais do que espaço para criação de novos talentos, as universidades são locais de descobertas científicas, formação de riquezas, prestação de serviços e informação, além de um poderoso meio de
integração global e crescimento pessoal.
Fundada em 1973, a Unifor vem ao longo dos
anos formando profissionais que se destacam no
mercado de trabalho pela elevada capacitação intelectual. Esses profissionais refletem a proposta
maior da Universidade de proporcionar uma formação integral. Não é por menos que a Instituição
investe forte em cultura, esporte, pesquisa e no
ensino de qualidade para a formação de cidadãos
comprometidos com o meio no qual atuam.
Essa visão, ampla e consciente, é experimentada com o intercâmbio de experiências e saberes

nos cinco centros de ciências. Todos os alunos
convivem em um mesmo campus, o que permite
interação e interdisciplinaridade entre as diversas
áreas. Estudantes de diversos cursos desenvolvem
atividades nas comunidades localizadas próximas
ao campus. É o que acontece, dentre muito outros
exemplos, com os alunos do Centro de Ciências da
Saúde (CCS) e do curso de Psicologia que participam dos atendimentos prestados no Núcleo de
Atenção Médica Integrada (Nami), referência na
área de saúde, e também no Centro de Saúde da
Família Mattos Dourado, ambos espaços para
aprendizagem prática de acadêmicos da Unifor.
A Universidade também possibilita formação
integrada com a comunidade em geral no Centro
de Ciências Jurídicas (CCJ), através da prestação
de serviços de natureza jurídica ofertados no Escritório de Prática Jurídica (EPJ), além de muitos
outros espaços.

No contato com as comunidades,
estudantes de diversos cursos
têm uma visão mais próxima da
realidade de sua atuação como
futuros profissionais
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Em um único campus
integrado de 720 mil m2,
a Unifor disponibiliza as
melhores condições de
ensino e aprendizado

CENTROS DO CONHECIMENTO

Inovação científica e
vanguarda tecnológica
O equilíbrio entre teoria e prática é prioridade no ensino
da Universidade de Fortaleza. Dispondo de opções em diversas áreas, a Unifor oferece condições ideais para exercitar
os conhecimentos apreendidos em sala de aula. Dentre as
inúmeras opções estão laboratórios, núcleos de pesquisa,
escritórios-modelo, empresas juniores, 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
Administrativas
Administração
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Comércio Exterior
• Turismo e Hotelaria
•

Em sintonia com
o profissional
No Centro de Ciências Administrativas,
a interação entre aprendizado e exercício
se materializa ainda mais através de parcerias com empresas locais que ampliam
a bagagem de conhecimento dos alunos
dos cinco cursos do Centro. Para colocar
em prática o conhecimento adquirido em
sala de aula, são proporcionados aos
estudantes prévias das rotinas profissionais do mercado de trabalho de cada respectiva área. Isso é possível por meio de
convênios com organizações que atuam
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no ramo da
tecnologia da
informação,
sistemas de
gestão, gerência de recursos humanos,
turismo, negócios, finanças e comércio
internacional.
Na própria Instituição, os alunos participam de atividades desenvolvidas nos
Núcleos de Ações Estratégicas, Empresa
Júnior de Administração, de Turismo e
Hotelaria e de Comércio Exterior, Estágio
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Curricular, laboratórios de informática,
supervisionados por professores com
grande experiência no mundo corporativo. Tudo para oferecer uma formação
que proporciona reflexão e produção de
conhecimento acadêmico, em consonância com as tendências do mercado profissional em constante evolução.

Ciências Humanas
Audiovisual e Novas Mídias
• Jornalismo
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Sociologia e Política
•

Reflexão e
mudança social
Das múltiplas possibilidades do Centro
de Ciências Humanas, o curso de Sociologia e Política, por exemplo, prepara o profissional para diagnosticar condições e
problemas da realidade social, numa dupla formação. O curso é pioneiro da região Nordeste e, a exemplo dos demais
cursos da área de humanidades, tem a
responsabilidade de formar cidadãos e
profissionais integrados com as diversas
realidades sociais.
No Centro, são inúmeras as possibilidades para vivenciar essa formação. Os
alunos do curso de Publicidade e Propaganda contam com o Núcleo Integrado
de Comunicação. Por meio do NIC, eles

podem exercitar
as disciplinas
práticas, contribuindo com o
desenvolvimento de ações voltadas à pesquisa e à extensão na área da comunicação.
Com um currículo que prima pela prática, o curso de Psicologia tem o suporte
do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA),
um programa que desenvolve trabalhos
junto à comunidade, como orientação e
reorientação profissional.
Integrada ao departamento de extensão está a TV Unifor, um modelo labora-

tório produzido por alunos sob orientação de seus professores. A TV mantém
uma programação exibida diariamente no
canal da TV por assinatura NET, aliando
estudantes e profissionais dos cursos da
área de comunicação social na prática acadêmica. Já para o vestibular 2008.1, o
Centro se expande com o novo curso de
Audiovisual e Novas Mídias.

NOVO CURSO

Audiovisual e Novas Mídias
dedor que buscam uma formação em audiovisual, inédita no
estado e que converge para uma
experimentação abrangente e
inovadora das mídias.
No Ceará, a produção de
audiovisual vem se mantendo
ativa nos últimos 10 anos, na
produção de curtas e longas
metragens, vídeos empresariais,
institucionais, spots e jingles. O
estado conta ainda com um
evento de cinema e audiovisual
desde 1995, o Cine Ceará, que,
junto com o Bureau de Cinema
e Vídeo do Ceará, estabeleceu
as bases de implantação de um
pólo de produção audiovisual.

O bacharelado em Audiovisual e Novas Mídias se insere
numa dinâmica que busca
acompanhar a evolução dos diversos campos do conhecimento
e responder aos anseios de um
mercado comprovadamente em
ascensão.
O setor do audiovisual vem
se configurando como estratégico do ponto de vista econômico, capaz de promover a inserção social das culturas locais
no mundo globalizado. A Unifor
acompanha a expansão dessa
área em todo o país e investe
na capacitação de profissionais
com perfil criativo e empreen-
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Conhecimento,
sensibilidade e
compromisso
O Centro de Ciências da Saúde reúne
nove cursos de graduação. Compõem a
estrutura do CCS modernos laboratórios
e profissionais dedicados ao cuidado e
atenção à saúde. Tudo isso é vivenciado
com o diferencial da humanização, exercitada ao longo de cada curso e em várias disciplinas.
Os estudantes têm o apoio do Núcleo de Atenção Médica Integrada
(Nami), um complexo de 14 mil m² criado em 1978 que funciona como campo
de estágio e lugar para desenvolvimento de pesquisas para os alunos dos cursos do CCS e também de Psicologia. No
Nami, os alunos vivenciam situações si-

milares ao cotidiano de clínicas,
hospitais e centros de saúde,
com suporte de
modernos equipamentos e serviços
de saúde exclusivos, referência no
Norte e Nordeste,
que são disponibilizados para a
comunidade do Dendê e regiões adjacentes à Universidade. Todos os procedimentos têm a supervisão de professores especializados na área da saúde.

Ciências Jurídicas
•

Direito

Espaço para
a prática cidadã
A formação de profissionais comprometidos com o fortalecimento da justiça e da cidadania caracteriza o curso de
Direito, único do Centro de Ciências Jurídicas. A integralização
curricular do curso é acrescida por uma diversificada rotina
de atividades, que incluem congressos, seminários, palestras
e outros eventos. Alunos e professores interagem com profissionais de destaque no cenário nacional da área jurídica.
No Escritório de Prática Jurídica (EPJ) e nos programas
que integram o projeto Cidadania Ativa, os estudantes têm
constante participação em atividades que contribuem para o
amadurecimento pessoal e profissional, valorizando a cidadania e atenção com o próximo. No EPJ, os alunos cursam
as disciplinas obrigatórias de estágio, estágios simulados, disciplinas de monografia e atividades complementares. Com o
Escritório, a Unifor disponibiliza assistência judicial gratuita a
comunidades de baixa renda, consultoria, educação jurídica
e solução extrajudicial de disputas. Por ano, são realizados
cerca de 20 mil atendimentos no EPJ.
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Ciências da Saúde
Ciências da Nutrição
• Educação Física
• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia
• Fonoaudiologia
• Medicina
• Odontologia
• Terapia Ocupacional
•

Ciências
Tecnológicas
Arquitetura e Urbanismo
• Ciência da Computação
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de
Computação
• Engenharia de
Controle e Automação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Eletrônica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia de
Telecomunicações
• Engenharia de Produção
•

Vanguarda
tecnológica
As invenções são produtos da imensurável capacidade de criação do ser humano, e no Centro de Ciências Tecnológicas essas habilidades são exercitadas
desde cedo, ainda na graduação. Por meio
do incentivo à iniciação científica, proporciona-se ao aluno contato direto com
as pesquisas realizadas na Universidade.
Uma estrutura que inclui modernos
laboratórios oferece as melhores condi-

ções 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. Essa
estrutura e qualidade na produção do conhecimento ganham o reforço de mais
duas áreas de formação, com a criação
dos cursos de Engenharia Ambiental e
Engenharia de Computação.

NOVOS CURSOS

Engenharia
Ambiental
Numa era em que é imperativo o consenso sobre o aquecimento global e a necessidade de cuidarmos do planeta, cabe
ao engenheiro ambiental trabalhar em favor do desenvolvimento sustentável, buscando conciliar o progresso econômico e a
responsabilidade ambiental.
A implantação do curso nasce, portanto, a partir da necessidade de atender a essas novas demandas e aos desafios enfrentados por uma sociedade que busca cada
vez mais a melhoria das condições de vida.
Apesar de ser relativamente nova, a área já
conta com um mercado de trabalho promissor. Principalmente porque há poucos profissionais com essa formação universitária.
São muitas as atividades exercidas pelo engenheiro ambiental. Ele estuda, desenvolve
e usa tecnologias específicas para proteger
a natureza da ação do homem.

NOVOS CURSOS

Engenharia de Computação
A implantação do curso de Engenharia
de Computação levou em consideração o
estudo do intenso crescimento do mercado relacionado à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), um dos segmentos que mais crescem em todo o mundo –
cerca de 10% ao ano - e que deverá movimentar em 2008 cerca de US$ 900 bilhões.
Nas áreas de software e serviços, o mercado brasileiro cresceu 13% em 2006 e estima-se crescimento, em média, de 12% ao
ano até 2010.
No Brasil, há mais de 50 cursos na área
de engenharia de computação. No Ceará, o
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da Unifor é o mais recente. O papel do engenheiro eletrônico, como um especialista
da grande área da engenharia elétrica, encontra-se bem definido na sociedade, bem
como o papel do profissional da área de
ciência da computação, ambas as formações já consolidadas no CCT. No entanto,
com a evolução constante dos sistemas
computacionais e sua penetração nas mais
diversas aplicações, o mercado observa a necessidade de profissionais capazes de prover
uma integração entre os dispositivos eletrônicos em geral e os computadores, sob o
comando operacional de seus softwares.
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PESQUISA

Produção científica
como prática diária
As universidades não podem
perder de vista a busca da
produção de um saber
original e da descoberta
científica, incentivada
ainda na graduação
Destaque na região Nordeste, a qualidade da pesquisa desenvolvida na Universidade de Fortaleza coloca a Instituição em posição equivalente aos grandes centros de pesquisa do Brasil. A criação, produção e desenvolvimento do conhecimento nas áreas
da ciência, da tecnologia, da cultura e das
artes norteiam os princípios das atividades
de pesquisa na Universidade, coordenadas
pelos núcleos de pesquisa dos cinco centros
de ciências e orientadas por professores pesquisadores experientes e qualificados.
Nos núcleos, as pesquisas desenvolvidas
por alunos dos cursos de graduação ou do
programa de pós-graduação buscam o conhecimento com a possibilidade de aplicação prática para a melhoria de vida na sociedade. A infra-estrutura, os recursos humanos da Universidade e o incentivo institucional
são fundamentais para a pesquisa, que tem
o apoio da própria Fundação Edson Queiroz,
da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap)
e do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Pesquisa impulsiona
desenvolvimento no país
O Brasil tem se destacado consideravelmente no campo da pesquisa. 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 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.
EDIÇÃO ESPECIAL
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PREMIADA

Pesquisa
é a melhor
no Nordeste
Pelo segundo ano, a Unifor é vencedora no Nordeste do Prêmio
Melhores Universidades Guia do Estudante e Banco Real da editora
Abril. Em 2007, o reconhecimento veio na categoria Pesquisa Científica
A produção de pesquisa científica na Unifor também é responsável pelo diferencial que a
Universidade representa na região 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, foi organizada em três categorias: as
melhores por área de Conhecimento, Pesquisa Científica e Sustentabilidade.

Núcleos
• Núcleo de Pesquisa do Centro
de Ciências Administrativas
• Núcleo de Pesquisas
em Ciências Humanas
• Núcleo de Pesquisa, Extensão
e Pós-Graduação do Centro
de Ciências Jurídicas
• Núcleo de Pesquisa do
Centro de Ciências da Saúde
• Núcleo de Pesquisas Tecnológicas

Números
A Unifor dá sua contribuição
ao desenvolvimento da
ciência por meio de 5 núcleos,
distribuídos em 5 grandes áreas,
28 grupos inscritos no CNPq,
81 linhas de pesquisa e
329 professores pesquisadores.
Este número representa 33%
do número de professores
que ensinam na Universidade.

ESTRUTURA DAS PESQUISAS
DESENVOLVIDAS NA UNIFOR
Grupos de pesquisa
Linhas de pesquisa
Pesquisas em andamento
Projetos realizados
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JOVENS CIENTISTAS

Incentivo desde a graduação
Moderna infra-estrutura
de laboratórios, bolsas
de iniciação à pesquisa
e professores experientes
orientam alunos
pesquisadores
A iniciação científica é um instrumento
de formação que permite introduzir na pesquisa acadêmica os estudantes de graduação potencialmente mais promissores. Os
programas de iniciação científica preparam
não só melhores profissionais para o mercado de trabalho como também aprimoram a
clientela de pós-graduação, proporcionando assim uma integração direta entre os cursos de graduação e de pós. Ao lado disso,
possibilitam que novos conhecimentos adquiridos e produzidos através da pesquisa
sistematizada se disseminem nos cursos de
graduação e na comunidade em geral.
A Unifor se envolve integralmente com a
atividade científica, numa proposta de formação global para seus alunos. Busca-se a
excelência na formação em face da relevância da aplicabilidade das pesquisas na sociedade, já no início do curso. Basta para isso
que o estudante tenha interesse e demons-

tre motivação para ingressar nesse maravilhoso mundo da criatividade científica.
As competições interestaduais entre universidades, por exemplo, abrem espaço para
essa criatividade. A Unifor incentiva a participação de seus alunos pesquisadores em
eventos dessa natureza, revelando desde cedo
empreendedores. Estudantes das graduações
em engenharia participam do projeto Baja

CONHECIMENTO APLICADO

Projetos em andamento
Dentre os 517 projetos de pesquisa que estão em andamento hoje na Unifor, está o SAMBA, 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 projeto conta com financiamento da
FINEP - Ministério da Ciência e Tecnologia.
O SAMBA está sendo desenvolvido em parceria com a
Armtec Tecnologia em Robótica Ltda., empresa incubada da Unifor,
e 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.
Alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação e bolsistas da Armtec já trabalham na concepção inicial do protótipo deste
projeto, cuja 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.
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SAE, que incentiva alunos em todo o Brasil a
complementar os conhecimentos adquiridos
em sala de aula através da concepção e construção de veículos off-road para competição, além de muitos outros projetos. A equipe Mangabaju Racing, composta por estudantes da Unifor, tem alcançado bons resultados, competindo com equipes de instituições de ensino superior de todo o país.

FORMAÇÃO COMPLETA

Um mundo
de opções

Muito mais que a assimilação
dos conteúdos acadêmicos,
a Unifor promove a cultura
popular, música, dança,
atividades artísticas e
intercâmbio acadêmico

Dança e música

Socialização

Os amantes da música e da dança 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.

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.

Teatro

Espaço Cultural

Intercâmbio

A Unifor conta com o Teatro Celina Queiroz, um dos principais espaços de divulgação das artes cênicas do Ceará. O teatro é
palco das manifestações artísticas da cidade, além de ser o berço do Projeto Grandes
Espetáculos, que insere Fortaleza no circuito dos grandes espetáculos, e do Grupo Mirante de Teatro, formado há 22 anos por
alunos da Unifor. O grupo encena peças em
diversos estilos, incluindo o teatro de rua.

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.

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 possui convênios com mais de 80 instituições de ensino superior em 18 países, como EUA, Canadá, França, Alemanha, Espanha, México
e Argentina.
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SOCIAL

Comprometimento
com o bem-estar social
Ser socialmente responsável é um dos grandes desafios
a serem alcançados pelas universidades em todo o mundo

Educação
A Escola de Aplicação
Yolanda Queiroz, fundada em
1980, proporciona educação
gratuita a crianças do Jardim I
até a primeira série do ensino
fundamental. Os alunos recebem material escolar e fardamento, além de terem a oportunidade de participar de várias atividades extracurriculares.

Arte
Na Unifor, a interatividade de diversos
públicos com a arte é levada a sério e acontece em diversos níveis, por meio do Projeto Arte-Educação, iniciativa que agrega a
comunidade acadêmica a estudantes de
escolas (públicas e particulares) de ensino
fundamental e médio e outros segmentos
de públicos. O Projeto Arte-Educação, em
sua essência, tem por objetivo favorecer o
contato com a arte através da observação,
interpretação, contemplação e da ação do
fazer artístico, resultando em maior aprendizado da técnica, da mensagem e proporcionando maior identificação com a obra.

Justiça
Por meio do Escritório de
Prática Jurídica (EPJ), a Unifor
oferece atendimento jurídico
gratuito à população de Fortaleza, assim como consultoria,
educação jurídica e serviço de
solução extrajudicial de disputas. Anualmente são realizados
cerca de 20 mil atendimentos
no EPJ. O Escritório também
atua em âmbito federal, acolhendo a
21ª Vara Federal da seção judiciária do
Ceará e um juizado especial virtual.

Programas Sociais
O Projeto Jovem Voluntário, criado em 2002
para dar assistência a pacientes em casas de saúde
e centros de reabilitação, é um dos programas
mantidos pela Unifor. Em outro programa, o Educação e Saúde na Descoberta do Aprender, acadêmicos transformam as clínicas de tratamento em
salas de aula alfabetizando crianças, adolescentes
e adultos com insuficiência renal durante a
hemodiálise. Nas clínicas do curso de Odontologia,
estudantes realizam atendimentos à comunidade,
acompanhados de seus professores. Só neste ano,
foram realizadas mais de 45 mil consultas.
EDIÇÃO ESPECIAL
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Capacitação
Profissional
O conhecimento e a tecnologia
para apoiar a criação de pequenos
negócios são as metas do Núcleo de
Ações Estratégicas. O projeto acontece junto à comunidade do Dendê,
nas proximidades do campus. O Centro de Formação Profissional - CFP
é outra iniciativa que gera emprego
e renda para os moradores da comunidade, oferecendo cursos técnicos e profissionalizantes.

ESPORTE

Ampla estrutura
para o esporte
Parque Desportivo da Unifor oferece inúmeras opções para a
prática da atividade física e para a realização de grandes eventos
Fundamental para o desenvolvimento físico e intelectual, a Universidade de Fortaleza oferece aos seus alunos e à sociedade
cearense uma estrutura completa para a prática esportiva.
Com uma infra-estrutura das mais modernas do país, o Parque Desportivo da Unifor é composto pelo Ginásio Poliesportivo,
um complexo com 5 mil m² constituído por
3 quadras poliesportivas, arquibancadas, 4
vestiários, área para cadeirantes, uma sala
multifuncional, 2 salas de aula, sala de professores e coordenação, recepção, banheiros, almoxarifado, além de equipamentos
como placar eletrônico, tabelas de basquete
móveis e adaptação completa para portadores de necessidades especiais.
Além do ginásio, o parque também dispõe de piscina semi-olímpica, quadra de
voleibol de areia, campos de futebol oficial

e de futebol society e estádio de atletismo.
Desde que foi criada, em 1973, a Unifor
incentiva a prática esportiva. Em 2005, foi
inaugurado o Estádio de Atletismo da Unifor,
com a realização do Grande Prêmio SulAmericano Caixa de Atletismo. O estádio é
um dos poucos do país com certificação
da Federação Internacional de Atletismo.
A Academia Unifor é outra estrutura incentivadora de atividades físicas. Localizada no Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), a academia oferece diversas opções de exercícios, tanto para os alunos e
funcionários da Universidade como para o
público em geral. Já neste ano foi a vez da
inauguração do Ginásio Poliesportivo da
Unifor. É dessa forma que a Universidade
procura incentivar cada vez mais o esporte
como um instrumento de inclusão social,
promoção da saúde e aprendizado.
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EAD

Educação
Online
Tendência mundial na educação,
o ensino a distância é uma eficiente
ferramenta para otimizar os
caminhos do aprendizado
Alunos dos cursos de graduação cursam
disciplinas sem precisar sair de casa. Isso é
possível graças à tecnologia da educação a
distância, uma tendência mundial que utiliza ambientes web na oferta de cursos e
disciplinas. Hoje, o Brasil conta com mais
de um milhão de estudantes matriculados
em disciplinas não-presenciais, no ensino
superior. Dados da Fundação Getúlio Vargas
comprovam que o ensino a distância triplicou de 2004 para 2005, representando um
crescimento de 62,5%, e especialistas apontam para um crescimento exponencial nos
próximos anos.
Na Unifor, a aprendizagem online é possibilitada pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD). Desde 1994, o NEAD foi
credenciado pelo Ministério da Educação
para ofertar cursos nesta modalidade. Dotado de tecnologia e infra-estrutura de ponta, o núcleo atende, hoje, mais de 3.000
alunos, matriculados em disciplinas de graduação, pós-graduação e cursos de exten-

são por meio de diversas mídias, como rádio, televisão e internet.
Na graduação, os alunos têm a possibilidade de cursar, a distância, disciplinas
como Metodologia do Trabalho Científico,
Elaboração do Trabalho Científico, Introdução à Economia, Tópicos de Ciências Econômicas, Direito do Consumidor, Deontologia
Jurídica, Direito Imobiliário, Direito Romano, Direito da Infância e da Juventude, Produção de Texto Técnico, Introdução à Computação, Informática e Sociedade e Respon-

sabilidade Civil. Nos cursos de pós-graduação, oferta-se a disciplina Metodologia do
Trabalho Científico.
Já na extensão, estão disponíveis cursos
como Dominando o BrOffice, Conhecendo
a Dinâmica Contábil, Dominando a Docência
em EAD, Dominando a Tutoria em EAD e
Desenvolvimento de Sites Utilizando Tableless. O sistema também disponibiliza chats
e fóruns para que os alunos tirem dúvidas e
conversem entre si. Interatividade e dinamismo sem perder o conteúdo.

INTERAÇÃO

Acompanhamento presencial
Ao contrário do que possa parecer,
os cursos na modalidade de ensino a
distância não simbolizam isolamento. A
internet possibilita interação com diversas pessoas e permite aos professores/
tutores um acompanhamento efetivo do
processo de aprendizado de seus alunos. É a tecnologia a serviço da educação. O aluno que opta pela modalidade
a distância conta com um sistema de
atendimento para esclarecer dúvidas
quanto à operação no ambiente virtual,
disponibilizado no Unifor Online.

EDIÇÃO ESPECIAL
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Agregando conhecimentos do suporte
tecnológico aos conteúdos acadêmicos, o
estudante pode utilizar ainda o Help Desk,
apoio pedagógico mantido pelo Núcleo,
com tutores que ficam diariamente à disposição para acompanhamento, das 7h30
às 22h, por meio presencial ou virtual. O
interesse dos alunos por esse novo modelo
de ensino se justifica, portanto, pela praticidade e pela atualização simultânea do conteúdo, além do apoio presencial que complementa o aprendizado.

PÓS-GRADUAÇÃO

Entre as melhores
A pós-graduação Unifor promove o desenvolvimento regional
oferecendo cursos nas modalidades lato e stricto sensu

O futuro acena com boas possibilidades para
quem pretende cursar um curso de pós-graduação. As especializações e o MBA são valorizados pelo caráter de educação continuada. Estes cursos capacitam melhor recém-formados
que acabaram de ingressar no mercado de trabalho e aperfeiçoam o conhecimento de quem
já tem uma carreira construída, além de abrir
possibilidades de atuação.
Os programas de mestrado e doutorado têm
à frente o universo da docência, da atuação em
centros de pesquisa e, recentemente, também
nas grandes empresas. Profissionais graduados
nas mais diversas áreas estão reconhecendo e
valorizando a importância de buscar a reciclagem contínua de conhecimentos.
Diante dessa realidade, desde 1979 a Universidade de Fortaleza busca corresponder às
expectativas de um ambiente de mercado cada
vez mais competitivo, elevando o número de
profissionais pós-graduados em diversas áreas.
A Instituição conta com mais de quarenta cursos de especialização em andamento, cinco cursos de mestrado nas áreas de saúde, tecnologia,
administração, humanas e jurídica, um MBA em
Gestão Empresarial, além de um programa de
doutoramento na área jurídica.
O corpo docente dos mestrados é compos-

to por 100% de doutores e os cursos de especialização contam com 80% de mestres, número superior ao total de 50% exigido pelo
Ministério da Educação - MEC. Além da visão
de mercado, promove-se o estímulo à pesquisa
através de encontros anuais permanentes e da
criação de núcleos de pesquisa.

PROFISSÃO

Ex-alunos em destaque

Números
A Unifor possui 5 mestrados,
1 doutorado, mais de
40 cursos de especialização
em andamento e um MBA em
Gestão Empresarial, que figura
pela segunda vez consecutiva
como o melhor curso do
estado pela indicação no
ranking dos melhores
MBAs no Brasil, publicado
pela revista Você S/A.

Concluir um curso de mestrado também traz
vantagens no tão concorrido segmento dos concursos públicos. É o que exemplifica a juíza Fabíola
Amaral. Ex-aluna do mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Fortaleza, Fabíola
garante que a sua pós-graduação trouxe benefícios para a aprovação em concursos.
“Além de ter aprimorado ainda mais meus conhecimentos - o que é muito importante - o mestrado me possibilitou ter vantagens consideráveis
em relação aos demais concorrentes na contagem dos títulos do concurso para juíza do estado
de São Paulo”, explica.
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PERFIL DO
CORPO DOCENTE DA
PÓS-GRADUAÇÃO UNIFOR
Doutores
Mestres
Especialistas
28%

19%
53%
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PROCESSO SELETIVO

Por que
optar pela
Unifor
Alunos da Universidade
dispõem de seguro
educacional e podem
habilitar-se a programas
de finaciamento estudantil
Semestralmente a Universidade de Fortaleza oferta vagas para ingresso nos cinco
centros do conhecimento: Centro de Ciências Administrativas (CCA), Humanas (CCH),
Jurídicas (CCJ), da Saúde (CCS) e Tecnológicas (CCT). Além do vestibular, os interessados podem ingressar na Universidade através da seleção para graduados ou por transferência de outras instituições. As inscrições
estão abertas nos meses de abril e novembro de cada ano. Outro serviço que a Unifor
disponibiliza aos seus alunos é o seguro educacional para protegê-los de possíveis transtornos. Uma parceria entre Unifor e Bradesco
Seguros, que beneficia diretamente alunos
da graduação e pós-graduação, como no
caso de morte do responsável, em que o
seguro cobre as despesas do curso.
Os alunos também podem contar com o
benefício do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (FIES). O programa é destinado a estudantes que não têm
condições de arcar com os custos da formação em instituições particulares. Outras informações sobre o financiamento estudantil
podem ser consultadas nos sites
www.mec.gov.br e www.caixa.gov.br e sobre
o seguro educacional da Unifor no endereço www.unifor.br/seguroeducacional. É possível encontrar outras informações sobre o
ingresso na Universidade no site da Unifor.
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