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Talento
paraolímpico
A prática de atividades esportivas entre crianças e jovens com deficiência esteve
em pauta na realização do I Campeonato Paraolímpico Escolar Brasileiro, de 24
a 27 de outubro. A Unifor recebeu cerca de 190 alunos entre 12 e 17 anos, com
deficiência física ou visual, de 11 estados brasileiros e do Distrito Federal. Força,
superação e resistência demonstraram a garra desses paraatletas e comprovaram
mais uma vez que os limites humanos podem sempre ser superados.

CONCURSO

2

Abertas até o dia
30 de novembro as
inscrições para o Prêmio
Unifor de Literatura

2
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AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

MUNDO UNIFOR

Está em andamento a
Avaliação Institucional
Online. Saiba como participar

1

4

O evento reuniu
ciência, cultura e
tecnologia, integrando
diversos públicos

PRÊMIO

Cultivo e valorização da poesia
Inscrições abertas para o
Prêmio Unifor de Literatura

Lançado no dia 17 de outubro, durante o
Mundo Unifor, o concurso Prêmio Unifor de
Literatura, que premia autores de textos inéditos,
está com inscrições abertas até o dia 30 de
novembro. A iniciativa tem como objetivo incentivar a criação literária como forma de promoção
do hábito de leitura e divulgar novos escritores
através da publicação de suas obras.
O concurso é dividido em duas áreas: Obra
Inédita, que terá como prêmio uma viagem a
Washington para visitar a Biblioteca Nacional
do Congresso Americano; e Trabalhos Inéditos,
cuja premiação será, para o autor classificado
em 1º lugar, uma viagem ao Rio de Janeiro
para visitar a Biblioteca Nacional e, para os
autores classificados entre o 2º e o 30º lugar, a
publicação de seus trabalhos em uma coletânea.
As inscrições podem ser efetuadas no campus

O diretor de Centro de
Ciências Humanas, Batista
de Lima, no lançamento do
Prêmio Unifor de Literatura

da Unifor, na Vice-Reitoria de Extensão, e também pelo correio. Confira o regulamento do
Prêmio Unifor de Literatura no site www.unifor.br.
SERVIÇO:
• Mais informações
pelo telefone (85) 3477 3373

Participantes da
avaliação concorrem
a computador

PESQUISA

Aluno é destaque
em prêmio do CNPq

GRADUAÇÃO

Com o trabalho Tratamento de Colisões incentivos, o professor ressalta a importância
em Tempo Real Utilizando Joysticks com dos prêmios para o aluno e para a UniversiForce Feedback em Ambientes Virtuais Co- dade. “Mais que gerar visibilidade para a
laborativos, o aluno do curso de Informática Unifor na sociedade, o prêmio é um recoda Unifor Rafael Rocha foi premiado na 4ª nhecimento aos projetos que vêm sendo
edição do Prêmio Destaque do Ano de 2006 desenvolvidos”, afirma Pinheiro.
na Iniciação Científica - CNPq/MTC.
O aluno, que concorreu com pesquisadores de todo o Brasil, recebeu
a menção honrosa pelo trabalho. Para
Rafael Rocha, “o mais importante do
prêmio é mostrar que na Unifor há
alunos produzindo trabalhos capazes
de concorrer a prêmios nacionais”.
De acordo com o professor e coordenador do mestrado em Informática
Aplicada, Plácido Pinheiro, através das
bolsas de iniciação científica de monitoria, a Unifor incentiva seus alunos a
Rafael Rocha concorre
a vaga para o mestrado
desenvolver pesquisas. Além dos
em Informática Aplicada

2

Avaliação
Institucional
No período de 30 de outubro a 5
de dezembro, acontece a Avaliação
Institucional Online 2006.2 do ensino
da graduação. Os alunos podem
participar acessando o ambiente Unifor, com matrícula e senha. Para facilitar o acesso, a Unifor disponibilizou
computadores nos laboratórios de
informática, secretarias dos centros,
hall dos blocos K e D, e no hall da
Biblioteca. O aluno Rodrigo Moreira,
do curso de Direito, foi contemplado
com um computador na sexta-feira,
27 de outubro. O sorteio foi realizado
entre os participantes da Avaliação
Institucional 2005.2.
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PARAOLÍMPICO

Superação e conquista no
Paraolímpico Escolar Brasileiro
Campeonato reúne 190 alunos de 11 estados brasileiros e do Distrito Federal
A I edição do Campeonato Paraolímpico
Escolar Brasileiro de Atletismo e Natação,
realizada na Unifor de 24 a 27 de outubro,
comprovou mais uma vez que a capacidade
e a determinação humana podem ser
ilimitadas. Cerca de 190 alunos, entre 12 e
17 anos, com deficiência física ou visual, de
11 estados brasileiros e do Distrito Federal
participaram das provas, que aconteceram
nos dias 26 e 27, na Unifor. O I Campeonato
Paraolímpico Escolar Brasileiro de Atletismo
e Natação foi possível por meio da parceria
entre o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB),
o Ministério do Esporte, a Secretaria do
Esporte e Juventude (Sejuv) e a Unifor.
Disputaram as provas as delegações da
Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Paraná, Pará, Sergipe, Rio Grande do Norte,
Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Distrito
Federal. A delegação do Ceará foi representada por 14 atletas. Apontado como uma
das esperanças de medalha, o tricampeão
cearense e recordista Yuri Soares se diz muito
realizado com as três medalhas conquistadas
(ouro nos 100m peito, nos 100m borboleta
e prata nos 50m livre). “Mais importante que
o resultado, estou feliz pela garra de viver
que o esporte me traz".

A competição é um dos primeiros
resultados do projeto Paraolímpicos do
Futuro, lançado pelo Comitê Paraolímpico
Brasileiro (CPB) no intuito de incentivar a
prática de atividades esportivas, ainda na
fase escolar, de crianças e jovens com
deficiência. De acordo com o presidente do
CPB, Vital Severino Neto, o campeonato
garante oportunidade aos estudantes do
ensino fundamental e médio praticantes do
esporte paraolímpico de pleitear, em 2007,
uma vaga no programa Bolsa-Atleta, do
Governo Federal.
Para o chefe da Divisão de Atividades
Desportivas da Unifor, professor Carlos
Paraatletas disputam
as provas de olho
na evolução do
esporte no Brasil

31 | outubro | 2006

3

Augusto, este é um momento histórico, já
que o Estádio de Atletismo da Unifor sediou
a competição realizada pela primeira vez no
Brasil. “É uma satisfação muito grande receber atletas paraolímpicos de todo o país, nesse
momento muito especial e significativo para
o esporte nacional". A coordenadora do curso
de Educação Física da Unifor, Liana Braid,
ressalta a importância de poder vivenciar, aqui
mesmo no campus da Universidade, uma
experiência tão rica. “A prática das atividades
desportivas e a competição saudável está
sempre presente na Unifor e ver a determinação dos paraatletas é uma lição de estímulo
para todos nós".

MUNDO UNIFOR

O jornalista
Gilberto
Dimenstein
na palestra
de abertura
do evento

Soma de esforços
Cerca de 35 mil pessoas visitaram o campus,
um grande palco de ciência cultura e tecnologia

Realizada de 16 a 21 de outubro, a
segunda edição do Mundo Unifor aqueceu
as discussões acerca do tema Biodiversidade
e Desenvolvimento Sustentável. Espaço no
qual a interdisciplinaridade se instala, o evento
contribuiu para a conscientização em relação
aos rumos do planeta nas diversas áreas do
conhecimento. Ilustres personalidades fomentaram essas discussões, como o jornalista da Folha de São Paulo Gilberto Dimenstein, o professor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP) Gilberto
Bercovici, dentre muitos outros nomes de
peso do cenário nacional. Ao todo, 145 palestrantes, durante os eventos do Mundo Unifor,
onde foram realizados 123 minicursos e 84

atividades diversas, entre
oficinas, workshops, debates e
outras. Além disso, 58 apresentações de arte e cultura.
De acordo com o vice-reitor
de pesquisa e pós-graduação, José Morano,
o evento chegou a superar as expectativas
previstas. “O Mundo Unifor permitiu que se
fortalecesse ainda mais o contato que
mantemos com a comunidade em geral.
Cerca de 35 mil pessoas circularam pelo campus durante a semana e isso só foi possível
graças ao comprometimento e trabalho dos
diretores de centros, coordenadores de cursos, das equipes de organização do evento
e dos alunos que se envolveram no projeto".

Pesquisadores e jovens iniciantes do mundo da pesquisa apresentaram seus estudos
durante os seis dias de realização do evento.
Mais de 16.700 pessoas participaram do
Mundo Unifor, expondo trabalhos, comparecendo aos minicursos, workshops, seminários e outras atividades. Os certificados destinados a esses participantes, assim como a
lista dos premiados podem ser conferidos
no site da Unifor, sendo que os certificados
somente a partir do dia 15 de novembro.

QUALIFICAÇÃO

A exposição de
Miró acontece até
10 de dezembro

EXPOSIÇÕES

Visitação recorde

EXPEDIENTE

As mostras !Mirabolante Miró e Por Dentro da Mente de Leonardo Da
Vinci receberam mais de 8 mil visitas durante o Mundo Unifor e continuam
em cartaz, respectivamente, no Espaço Cultural e no Centro de Convivência
da Unifor. As exposições integraram a programação do II Encontro de
Extensão Universitária, um dos 16 eventos do Mundo Unifor. !Mirabolante
Miró reúne 178 gravuras e 28 pôsteres das duas últimas décadas de vida de
Miró, além de 100 gravuras onde o artista faz interpretações para textos de
autores como Jacques Prévert e René Char. Por Dentro da Mente de Leonardo
Da Vinci, que fica em cartaz até 19 de novembro, conta com 40 modelos
artesanais divididos em máquinas civis, de guerra, de ar e de água.

Parceria
com a Datasul
A união entre aprendizado e tecnologia avançada
de gestão trará vantagens para os alunos da graduação da Unifor. Isso será possível por meio de
uma parceria acadêmica que a Universidade fechou
com uma das maiores empresas nacionais de software
de gestão empresarial integrada, a Datasul. O software
ERP (Enterprise Resource Planning) está sendo
instalado nos servidores da Instituição e estará
disponível para os alunos a partir de 2007.1.
Inicialmente, alunos do curso de Administração
usarão a solução didática oferecida pela Datasul. “A
idéia do software é a integração de todas as funções
e departamentos de uma empresa, permitindo gerenciar a integração com fornecedores e com clientes,
por exemplo. O domínio dessa tecnologia significa
elevação do conhecimento e do potencial para
empregabilidade”, afirma o professor do mestrado
em Administração Dirk Michael Boehe.
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