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O Mundo vai começar
De 16 a 21 de outubro, a Universidade de Fortaleza promove o Mundo Unifor, evento que congrega
ciência, cultura e tecnologia, reunindo a comunidade acadêmica e o público em geral. Em sua segunda
edição, o Mundo Unifor aquece as discussões acerca do tema Biodiversidade e Desenvolvimento
Sustentável, debatendo os rumos do planeta e apontando soluções para o uso racional dos recursos
naturais. A Unifor abre suas portas para receber professores, alunos, pesquisadores, dirigentes
de instituições de ensino superior e ensino médio, e demais interessados em conhecer e
discutir projetos importantes para a sociedade nas diversas áreas do conhecimento.

TEATRO
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Conheça o universo de Peter Pan
e seus amigos da Terra do Nunca.
A peça segue em cartaz no Teatro
Celina Queiroz até 5 de novembro
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RECONHECIMENTO

INVENTOS

A Unifor vence o Prêmio Melhores
Universidades Guia do Estudante e
Banco Real na categoria Destaques
Regionais – Escolas Privadas

As muitas faces de Da Vinci na
mostra “Por dentro da mente de
Leonardo Da Vinci”, em exposição
no Centro de Convivência
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CONFERÊNCIA

Experiência americana
em medicina da família
Médicos de Houston (EUA) visitaram
a Universidade para evento
promovido pelo curso de Medicina
Alunos e professores do Centro de Ciências da Saúde
puderam conhecer a realidade norte-americana com a
conferência Atenção Primária e Medicina da Família
nos EUA, proferida pelos médicos Jane Corboy e John
Rogers. Além da comunidade acadêmica, compareceram ao evento, ocorrido na sexta-feira, 6 de outubro,
médicos-residentes da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Corboy e Rogers, que são médicos de família da
cidade de Houston, no estado do Texas (EUA), e preceptores da Residência Médica da Baylor College of Medicine, apresentaram informações sobre o “Topic”, modelo
americano assistencial de saúde em atenção primária.
O método é desenvolvido e praticado por eles, tendo
se mostrado útil nos EUA e em alguns países da América

do Sul. De acordo com a coordenadora do curso de
Medicina, Olívia Bessa, essa é uma “possibilidade de
conhecer uma experiência mais abrangente que engloba
a atenção primária, um dos focos da atividade em estudo
pelos alunos do curso de Medicina”.

Jane Corboy
e John Rogers
são preceptores
da Residência
Médica na
Baylor College
of Medicine

ESPETÁCULO

PRÊMIO

O mundo fantasioso
de Peter Pan

Unifor entre
as melhores
do país

O enredo e os personagens são velhos
conhecidos de nossos pais e avós: o menino
que não quer crescer, o pirata desfalcado da
mão direita, os garotos perdidos, a Wendy e
a ilha povoada de criaturas ímpares, conhecida de todos como a Terra do Nunca. A
história de Peter Pan, que fascina por seu
poder transcendental, está em cartaz no Teatro Celina Queiroz até 5 de novembro.
Com direção de Hertenha Glauce, a peça
encenada pelo Grupo Mirante de Teatro
da Unifor, contempla um texto alegórico

sobre a difícil arte de crescer, renovar-se e
viver a deliciosa aventura da vida. Há quem
diga que o lado brilhante de Peter Pan tem a
ver com a “interiorização” da Terra do Nunca
- e dos respectivos habitantes - no difícil
dilema da vida adulta e do abandono das
verdades incontestáveis, deliciosas, da infância. É só conferir o espetáculo para descobrir.
SERVIÇO:
• Temporada: dias 12, 14, 15, 21,
22 e 28 de outubro, 4 e 5 de novembro
Local: Teatro Celina Queiroz. Horário: 17h
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A Universidade de Fortaleza foi a
vencedora do Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante e Banco
Real na categoria Destaques Regionais
– Escolas Privadas. A avaliação é tomada com base em questionários respondidos pelos coordenadores dos
cursos de instituições de ensino superior de todo o país. São informados os
dados mais relevantes sobre as graduações, atendendo aos critérios de avaliação do Guia do Estudante.
Realizada anualmente pelo Guia do
Estudante da editora Abril, a premiação
identifica as melhores instituições de
ensino superior brasileiras. A iniciativa
entregou 23 prêmios em quatro categorias: As Melhores Universidades do
Brasil, Destaques Regionais, Empregabilidade e Inserção no Mercado e
Inovação e Sustentabilidade.
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MUNDO UNIFOR

Eventos

Biodiversidade e
Desenvolvimento
Sustentável

Contemplando as mais variadas áreas
do conhecimento, acontecerão durante
o Mundo Unifor os seguintes eventos:

Para além da sala de aula, o Mundo Unifor contribui,
por exemplo, para a conscientização em relação ao
desenvolvimento sustentável do planeta

As atividades promovidas pela Universidade não se restringem à sala de aula. Um
forte exemplo é o Mundo Unifor, evento que
integra ciência, cultura e tecnologia, convergindo, este ano, para o tema Biodiversidade
e Desenvolvimento Sustentável.
O evento acontece de 16 a 21 de outubro
e promove uma maior integração com a
sociedade, além de apresentar resultados de
pesquisas nas diversas áreas do saber. Tudo
sem perder de vista as atividades culturais e
sociodesportivas, já que a diversidade representa um expressivo fator para o desenvolvimento intelectual. “A conjugação dos vários
eventos em um único, de grande porte,
permite agregar valor, força e um contato
mais efetivo com a sociedade", explica o ViceReitor de Pesquisa e Pós-Graduação da
Unifor, José Morano.
Durante seis dias, estarão em evidência
trabalhos de pesquisadores e jovens iniciantes
do mundo da pesquisa. O Mundo Unifor
promove o estreitamento da Universidade
com outras instituições de ensino superior.
Essa interação faz do evento um ambiente
propício à realização de ações em benefício

da comunidade, ao passo que permite aos
estudantes maior participação nos diversos
projetos que a Universidade mantém. Tendo
em vista o sucesso da primeira edição, que
contou com mais de 29 mil participantes,
estima-se que a presença de público alcance
o número de 35 mil pessoas.

PROGRAMAÇÃO
A abertura oficial do Mundo Unifor contará com a palestra Desenvolvimento Sustentável e Biodiversidade do jornalista Gilberto
Dimenstein. A palestra ocorrerá no Teatro Celina Queiroz, no dia 16, às 19h. Será transmitida para outros espaços da Universidade,
como a Tenda Grande (espaço montado
especialmente para o evento na praça da
Biblioteca), os auditórios A1, A2, A3, A4 e a
Biblioteca. No dia 17, no mesmo horário, é a
vez da Tenda Grande receber a palestra
Integração de Águas da Bacia do Rio São
Francisco, com Francisco Coelho Teixeira,
engenheiro que trabalha no projeto de integração do Rio São Francisco em Brasília.
No dia 18, às 19h, será realizada a palestra
Biodiversidade: Aspectos da Regulamentação
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• XII Encontro de Iniciação à Pesquisa
• VI Encontro de Pós-Graduação e Pesquisa
• VI Encontro de Iniciação à Docência
• II Encontro de Extensão Universitária
• III Feira do Livro da Unifor
• V Semana de Tecnologia
• III Encontro de Ética em Pesquisa
• III Fórum Cearense de Software Livre
• II Mostra de Humanidades:
A Unidade na Diversidade
• II Espaço da Cidadania
• I Semana da Saúde
• I Ciclo de Estudos em Direito
Internacional e Constitucional no Ceará
• I Encontro Nacional de Educação em Saúde
• I Semana do Centro
de Ciências Administrativas
• II Seminário de Avaliação Institucional
• V Seminário sobre EAD

Internacional e Nacional, com o consultor
jurídico do Senado Eugênio Machado Arcanjo, na Tenda Grande. Fechando, no dia 19,
Direito Ambiental com o professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul Ingo Wolfgang Sarlet, também na Tenda
Grande. Além das palestras noturnas, os 16
eventos que compõem o Mundo Unifor contam com programação específica incluindo
minicursos, mostra de cultura, oficinas, sessões de painéis, palestras diversas, lançamentos de livros, competições esportivas e
muitos outros.
A programação completa, matérias e informações sobre o evento podem ser conferidas no site www.unifor.br.

CAPACITAÇÃO

Além da
graduação
EXPOSIÇÃO

Na produção dos protótipos, foram usados
materiais como madeira, ferro e juta

“Por dentro da mente
de Leonardo Da Vinci”
Invenções de um gênio na prática

EXPEDIENTE

Mais que um artista, o mundo reconheceu em Leonardo Da Vinci a genialidade do inventor que ele foi. Leonardo desenvolveu importantes estudos em engenharia, arquitetura, anatomia, astronomia e matemática, considerados passos iniciais para a criação
de diversos inventos, demonstrando
seu talento também para as ciências.
É possível conhecer um pouco mais
das muitas faces de Da Vinci na mostra
“Por dentro da mente de Leonardo
Da Vinci”, agora em Fortaleza, no
Centro de Convivência da Unifor.
A Fundação Edson Queiroz e a Unifor, em parceria com a Casa Brasil,
confirmam o seu compromisso em incentivar as manifestações artísticas e
culturais, trazendo essa mostra, que
veio de Florença, Itália, para o Brasil.
São 40 modelos artesanais sobre os

desenhos originais de Da Vinci, que
podem ser vistos de 10 de outubro a
19 de novembro.
Os modelos estão divididos em quatro categorias: máquinas civis, como a
bicicleta e o mecanismo helicoidal; máquinas de guerra, como projéteis ogivais e a escavadora de trincheira; máquinas de ar, como o pára-quedas e o
planador; e ainda as máquinas de
água, como a draga e a embarcação
de casco duplo. As peças foram produzidas pela empresa italiana Contemporanea Progetti, e a mostra tem curadoria de Patrizia Pietrogrande.
SERVIÇO:
• “Por dentro da mente de Leonardo
Da Vinci” - Em cartaz de 10/10 a
19/11/2006, no Centro de Convivência
da Unifor - Visitação: diariamente,
das 9h às 21h - Entrada gratuita
Mais informações: (85) 3477 3311

O Programa AlBAn de bolsas de pós-graduação
está com inscrições abertas até o dia 11 de dezembro, para profissionais que desejam participar de
mestrado e doutorado em universidades ou centros
de formação avançada da União Européia.
O Programa, criado em 2002, oferece bolsas de
pós-graduação para profissionais da América Latina,
já tendo aprovado cerca de 1.500 projetos de bolsa,
dentre eles o da ex-aluna do curso de Publicidade
e Propaganda Érika Guimarães, que parte neste
mês para Portugal, dando início aos seus estudos.
As inscrições podem ser feitas através do site
www.programalban.org. Mais informações na
Assessoria para Assuntos Internacionais, pelo
telefone 3477.3127.

TECNOLOGIA

Encontro de
Engenharia
de Produção
Com o tema Ética e Responsabilidade Social – A
Contribuição do Engenheiro de Produção, foi realizado em Fortaleza o XXVI Encontro Nacional de Engenharia de Produção (Enegep), um dos maiores congressos científicos da área do Brasil. Juntamente ao
Enegep, ocorreu a XII International Conference on
Industrial Engineering and Operations Management.
Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia
de Produção (Aprebo), o evento levantou o debate
sobre responsabilidade social e sustentabilidade.
A Unifor, por meio do curso de Engenharia de
Produção e do coordenador Adones de Oliveira, integrou a equipe de coordenação adjunta do evento.
“No momento em que o nosso curso recebe do MEC
conceitos máximos em organização didático-pedagógica, corpo docente e infra-estrutura, é uma alegria
poder contribuir com a realização do Enegep em
Fortaleza", afirma Adones de Oliveira.
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