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Vestibular:
o momento é agora
A escolha profissional não é uma decisão fácil. Tampouco enfrentar a cobrança de familiares, amigos, as exigências do
mercado de trabalho e os demais medos que esse momento enseja. Com a proximidade do vestibular, a decisão não pode ficar
para depois e o melhor mesmo é encontrar formas para viver essa fase com convicção e equilíbrio. Nesta edição, o Jornal do
Campus coloca o assunto em pauta, aproveitando que a Unifor está com as inscrições abertas para o Vestibular 2007.1.

HOMENAGEM
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De 8 a 10 de novembro, a
Semana do Direito contou
com a participação do ministro
do STF Sepúlveda Pertence
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PÓS-GRADUAÇÃO

ÚLTIMOS DIAS

Curso de Gestão Empresarial
é indicado como um dos
melhores MBAs empresariais
do Brasil pela revista Você S/A

A mostra Por Dentro da Mente de
Leonardo Da Vinci fica em cartaz
no Centro de Convivência da Unifor
somente até 19 de novembro
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Ministro é homenageado pela
comunidade acadêmica da Unifor

EMPREENDEDORISMO

Case de sucesso
na Unifor

SEMANA DO DIREITO

Ministro do
STF participa de
evento do curso
Cerca de 500 pessoas participaram diariamente
das atividades realizadas no Teatro Celina Queiroz

O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) José Paulo Sepúlveda
Pertence esteve na Unifor para a Semana do Direito, realizada de 8 a
10 de novembro, sendo homenageado com a Comenda Pontes de
Miranda por alunos e professores
do curso. Com o tema Interdisciplinaridade no Ensino Jurídico, a
Semana do Direito reuniu nomes

ilustres do cenário jurídico brasileiro,
alcançando um público de cerca de
500 pessoas por dia de evento.
Além do ministro do STF, participaram dos painéis e palestras o jurista Paulo Bonavides, autor de inúmeros livros sobre direito constitucional; o professor da Fundação
Getúlio Vargas de São Paulo e autor
do livro “Segurança urbana: o modelo da nova prevenção",
Theodomiro Dias Neto; o exministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Fernando
Neves; o procurador geral do
município
Martônio
Mont'Alverne, dentre outros.
As atividades aconteceram
no Teatro Celina Queiroz,
sendo transmitidas simultaneamente para os auditórios
da Biblioteca, A2 e A4.
Sepúlveda falou sobre a
atuação no poder Judiciário
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O estilo de gestão pioneiro no varejo, com ênfase no
trabalho em equipe, inovação, ousadia e desburocratização, além da atenção dedicada aos colaboradores
são caminhos para o sucesso apontados pela superintendente do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano. A
empresária ministrou palestra na sexta-feira, 10 de novembro, no Teatro Celina Queiroz. Com faturamento
anual em torno de R$ 2 bilhões, o Magazine Luiza é
case de sucesso, tendo sido objeto de estudo de um
grupo de pesquisa da universidade americana Harvard
Business School,
que estuda anualmente razões para
o sucesso e o fracasso de empresas
em diversos países.
Fundada há 48
anos em Franca,
interior de São
Paulo, a empresa
possui hoje 350
lojas (50 delas virtuais), em sete
estados brasileiros, contando
com dez mil coLuiza Helena Trajano,
superintendente
laboradores.
do Magazine Luiza

PESQUISA

Obesidade infantil
Prevenir a obesidade infantil através da educação é
um dos objetivos da tese de doutorado da professora do
curso de Terapia Ocupacional da Unifor Marilene Calderaro.
A professora recebeu a premiação no VI Congresso NorteNordeste de Terapia Ocupacional pela tese “Aprendizagem
estratégica: o jogo contextualizado como ferramenta da
educação nutricional da criança".
De acordo com a temática do congresso, Terapia
Ocupacional – Da Clínica ao Social, a professora apresentou o recorte da sua tese, também de autoria da aluna
Karinne Menezes e do professor e orientador Carlos Bruno,
premiado em primeiro lugar na categoria Pôster. Segundo
Marilene, o prêmio facilita a defesa da tese, além de validar
a importância do trabalho. “A repercussão do prêmio
mostra a qualidade da produção científica da Unifor",
ressalta a professora.
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VESTIBULAR

Capacitação
para o
mercado

Nova tecnologia
possibilita o acesso
à internet de qualquer
lugar no campus

Qualidade do ensino e exigências
do mercado têm peso na
hora da escolha profissional

O momento de definição profissional
não é uma experiência fácil. Vestibular
batendo à porta, a decisão não pode mais
ser adiada. Testes vocacionais, inscrições
e provas materializam, então, um processo
emocional que influencia diretamente os
aspectos pessoais e profissionais da vida
de muitas pessoas. Afinal de contas, a maior
parte das atividades que desempenhamos
diariamente são de cunho profissional.
Como nos lembra a psicóloga e professora
da Unifor Patrícia Passos, o trabalho tem a
função simbólica de transferir desejos,
expectativas e muito dos sentimentos humanos para uma atividade concretamente
estabelecida.
Nesse cenário, é fácil imaginar o quão
frustrante é dedicar-se a uma atividade profissional que não agregue, que não enriqueça individualmente e com a qual não
se tenha pontos mínimos de identificação
pessoal. Tomar a decisão acertada é fundamental, principalmente nesse concorrido

mercado de trabalho,
que exige o máximo
de preparo e capaVESTIBULAR 2007.1
citação profissional.
A partir de 16 de novembro, a Unifor
Leva a melhor quem
recebe inscrições para o Vestibular
define suas con2007.1. Confira o edital do processo
vicções, procura uma
seletivo e obtenha mais informações
formação de qualidano site www.unifor.br ou pelos
de e se mantém em
telefones (85) 3477 3249 - Comissão
sintonia com as
Permanente do Processo Seletivo
demandas profis(CPPS) e 3477 3400 - Call Center.
sionais do mercado.
Estreitando os laços do conhecimento
teórico e a visão de empresa exigida no com aplicações práticas da tecnologia na
mercado de trabalho, a Unifor vai introdu- administração. Inicialmente, alunos do curso
zir, a partir do próximo semestre, o uso de de Administração poderão fazer uso da
softwares de gestão ERP (Enterprise Resour- solução didática oferecida pela Datasul. A
ce Planning) em sala de aula. Por meio de Unifor terá exclusividade nos próximos
uma parceria com a Datasul, uma das maio- quatro anos a fazer uso do software da
res empresas nacionais de software de gestão Datasul no Nordeste, representando um
empresarial integrada, os alunos terão diferencial para a formação acadêmica.
Uma outra novidade no campo da inovaacesso às ferramentas modernas de gestão,
ção tecnológica fica por conta do acesso
sem fio à internet com cobertura total nos
Professores e alunos da Unifor
têm acesso à ferramentas
720 mil metros quadrados de área do cammodernas de gestão
pus. O Unifor Mobile é um mecanismo que
possibilita a alunos, professores e funcionários acessarem a internet de qualquer lugar
da Universidade. A implantação da tecnologia wi-fi em todo o campus traz inúmeros
benefícios à comunidade acadêmica, principalmente facilitando o trabalho de professores, otimizando as aulas e melhorando o
aprendizado de alunos. A tecnologia funcionará ainda como grande aliada dos profissionais que trabalham na área de educação a
distância, em forte ascendência na Unifor e
demais unidades de ensino superior do país.
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ESPECIALIZAÇÃO

Gestão Empresarial no
ranking dos melhores
Curso é indicado como a melhor escolha no Ceará

Um dos mais conceituados cursos de
especialização na área de negócios, o curso
de Gestão Empresarial da Unifor está classificado na sétima edição do Guia Você S/A Os Melhores MBAs no Brasil. O curso formou
uma turma e está com duas outras em andamento, tendo sido mencionado pelo guia
como o melhor do estado e a terceira melhor
indicação no Nordeste.
Como parte das atividades promovidas
pelo curso, foi realizado no dia 13 de novembro o primeiro encontro de Gestão Empresarial, reunindo alunos das três turmas

na palestra Uma Reflexão sobre Competência em Educação. O evento contou com
a participação do consultor e educador Luciano Braga. Segundo o coordenador do
curso, professor Paulo Dídimo Vieira, o encontro suscitou uma maior reflexão do conceito atual de competência, suas dimensões
essenciais e sua aplicabilidade nas diversas
áreas, a partir do foco na área educacional.
Quanto à indicação, o coordenador ressalta
que o título representa os esforços da Unifor
em possibilitar que os alunos encontrem formação de qualidade aqui mesmo no Ceará.

EXPOSIÇÃO

Últimos dias da mostra
de Leonardo Da Vinci
Um grupo visita a exposição de Leonardo Da Vinci no Centro de Convivência e, em
algum momento, surge a dúvida: “Da Vinci
inventou a bicicleta?" O aluno de Engenharia
Mecânica Marcos Lima responde: “Leonardo
não leva a autoria, mas a exemplo de outros
inventores pode ter contribuído para o aperfeiçoamento da mecânica de uso do veícu-

lo". Orientar os visitantes é uma atividade
prazerosa, garante Marcos.
Com habilidades para falar sobre a aplicação dos inventos, Marcos é um dos
monitores que acompanham os visitantes
da exposição vinda da Itália. As réplicas
estão divididas nas categorias: máquinas
civis, como o mecanismo helicoidal;
máquinas de guerra, como os projéteis ogivais; máquinas de ar,
como o pára-quedas; e máquinas
de água, como a draga. Vista por
mais de 13 mil pessoas, a mostra
fica em cartaz somente até dia 19.

EXPEDIENTE

Marcos apresenta o
barco com foice, uma
máquina de guerra

SERVIÇO:
• Exposição em cartaz até 19/11 no
Centro de Convivência da Unifor Visitação: diariamente, das 9h às 21h Entrada gratuita - Inf.: (85) 3477 3311

Cursos de
pós-graduação
Confira os cursos de especialização
da Unifor com inscrições abertas e
os cursos previstos para o próximo
semestre. As inscrições podem ser
feitas de segunda a sexta-feira,
das 8h às 11h e das 14h às 22h,
e aos sábados, das 8h às 12h.
Os interessados nos cursos
previstos devem procurar a
Secretaria de Pós-Graduação,
no bloco B, ou pelos telefones
(85) 3477 3215 / 3477 3178 e
pelo e-mail latosensu@unifor.br.
CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS:
• Agronegócios
• Audiologia
• Automação Industrial
• Desenv. de Sist. com Ênfase
na Arquit. Java
• Direito Processual Civil (manhã)
• Direito Processual Civil (noite)
• Formação Empresarial
• Linguagem
• Projetos de Instalações Prediais
• Responsabilidade Médica Hospitalar
• Urbanismo e Direito Urbanístico
CURSOS PREVISTOS:
• Auditoria
• Comunicação e Novas Tecnologias
• Dentística Restauradora
• Desenvolvimento de
Comunidades: Integrando Saberes
• Direito do Consumidor
• Direito Internacional Público
• Direito e Processo do Trabalho
• Direito e Processo Tributário
• Engenharia Clínica
• Engenharia de
Segurança do Trabalho
• Gestão de Instituições
de Ensino Superior
• Gestão de Negócios Imobiliários
• MBA em Negócios Internacionais
• MBA em Gerenciamento de Projetos
• Processos de Alfabetização
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