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Unifor Cultural
A mostra !Mirabolante Miró, que já encantou mais de 20 mil visitantes, fica em cartaz
no Espaço Cultural Unifor somente até o dia 10 dezembro. A exposição reúne obras
do renomado artista plástico espanhol Joan Miró e figura na diversificada agenda de
atrações culturais para o mês de dezembro. Nesta edição, o Jornal do Campus traz
um guia cultural da Unifor para este, que é o último mês do ano. Desde já,
desejamos boas festas e ótimas férias. Até 2007!
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COMPETIÇÃO

PARCERIA

ESPECIALIZAÇÃO

Seguem abertas até o dia 5 de
dezembro as inscrições para a
Corrida de Rua Unifor 2006.
Saiba como se inscrever

Unifor e BNB assinam convênio
que beneficiará mestrado em
Administração com bolsas
para apoio a pesquisas

Confira os cursos de
pós-graduação com
inscrições abertas e cursos
previstos, em diversas áreas
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PESQUISA

Mercado empresarial nordestino
Unifor firma convênio com o BNB para a realização de pesquisas
que visam ao desenvolvimento econômico social da região
Uma parceria entre a Unifor e o Banco
do Nordeste (BNB) desenvolverá pesquisas
sobre os movimentos estratégicos dos
principais setores econômicos e dos grandes
grupos empresariais de todo o Nordeste.
Com a colaboração do mestrado em
Administração, a pesquisa visa à construção
de um cenário apropriado à elaboração de
programas de apoio ao desenvolvimento
por meio das ações do Banco do Nordeste,
principal órgão de fomento da região.
O convênio foi fechado oficialmente no
dia 23 de novembro, na Reitoria da Unifor,
e contou com a participação do vice-reitor
de pesquisa e pós-graduação, José Morano;
do superintendente do Escritório Técnico

de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene/
BNB), José Sydrião de Alencar Júnior; e dos
professores do mestrado em Administração
Sérgio Forte, Dirk Boehe e Marcos Sena.
A gestão técnica do projeto será conduzida por uma equipe formada por professores da Universidade, alunos bolsistas do
mestrado e técnicos do Banco do Nordeste,
profissionais com amplo embasamento teórico na área de internacionalização de empresas e estratégia, experiência prática em
gestão de projetos de desenvolvimento
regional e em formento para pequenas
empresas. Pelo convênio, serão concedidas
duas bolsas de mestrado para apoio à
pesquisa.

FUTSAL

Jogadora
cearense
em amistoso
internacional
O treinador da seleção brasileira
feminina de futsal, Marcos Aurélio
Sorato, convidou, pela segunda vez, a
atleta cearense do time da Nacional Gás/
Unifor Elisângela Marques de Souza
para participar de três partidas amistosas
contra a seleção espanhola feminina,
no período de 3 a 11 de dezembro de
2006, em Madri, na Espanha.
Com mais de três anos de experiência
jogando na posição de ala no time de
futsal da Nacional Gás/Unifor, a atleta
já foi premiada com o pentacampeonato cearense de futsal, além de ser
campeã sul-americana pela seleção
brasileira, dentre outros títulos.
Na primeira semana de dezembro,
Elisângela de Souza se apresenta na
seleção brasileira feminina de futsal e,
logo após, embarca para a Espanha.

Convênio beneficiará pesquisas no mestrado em Administração

ESPORTE

Corrida de Rua Unifor 2006
Estão abertas até 5 de dezembro as inscrições para a Corrida de Rua Unifor 2006. A
corrida será disputada no dia 10 de dezembro, devendo reunir 1.800 atletas nas
diversas faixas etárias, de ambos os sexos,
em 12 categorias. Os interessados ainda podem procurar a Divisão de Atividades Desportivas (DAD), das 8h às 21h, no campus
da Unifor. A taxa de inscrição é R$ 10,00.
O evento, que já faz parte do calendário
estadual da Federação Cearense de Atletismo,

com percurso homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo, confere premiação em dinheiro para as primeiras colocações: 1º Lugar Geral Masculino e Feminino:
R$ 2.000,00; 2º Lugar Geral Masculino e
Feminino: R$ 1.500,00; 3º Lugar Geral
Masculino e Feminino: R$ 1.000,00.
A corrida será realizada com apuração
de resultado eletrônico (chip) e supervisão
da Federação Cearense de Atletismo (FCAt).
A concentração dos atletas será na Praça
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Edson Queiroz, a partir das 5h30. Já a largada será dada às 7h30, na Rua Valmir Pontes. Após os 10 quilômetros de percurso, os
atletas cruzarão a linha de chegada no Estádio de Atletismo da Unifor.
SERVIÇO:
• Inscrições até 5 de dezembro, na Divisão
de Atividades Desportivas (DAD), campus
da Unifor, das 8h às 21h - Valor: R$ 10,00
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AGENDA

Guia Unifor Cultural
Em dezembro, a Unifor reserva uma diversificada programação cultural,
que inclui espetáculos teatrais, recitais de piano e a exposição !Mirabolante
Miró, que segue em cartaz até 10 de dezembro. Não fique de fora

!Mirabolante Miró
Acolhida pelo público cearense, a maior exposição já
realizada no Brasil da obra gráfica de Joan Miró fica em
cartaz no Espaço Cultural Unifor somente até 10 de dezembro.
Mais de 20 mil pessoas já viram a mostra !Mirabolante Miró,
que reúne cerca de 200 obras de um dos principais artistas
do século XX. Após montagem original no Santander Cultural,
em Porto Alegre, as gravuras, litografias e xilogravuras de
Miró estiveram em São Paulo, Rio de Janeiro e, na única
passagem pelo Nordeste, em Fortaleza. Ainda há tempo para
apreciar esse tesouro da arte fauvista.
Data: Até 10 de dezembro
Horário: Das 10h às 20h, de terça-feira a domingo - Entrada
Franca - Informações: (85) 3477 3319 - Espaço Cultural Unifor

Namoradinha do Brasil
Com direção e texto de Fernando Ceylão, chega ao Teatro
Celina Queiroz a comédia Namoradinha do Brasil,
interpretada pelas atrizes Susana Vieira e Bárbara Borges. A
peça, cujo texto foi escrito há dez anos especialmente para
a atriz Susana Vieira, encontra a fórmula perfeita da
comicidade através das narrações da filha pressionada pelos
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anseios e frustrações de uma mãe desequilibrada, mas muito
engraçada, que sonha com uma vida de sucesso e glamour
para a filha. O espetáculo se desenrola retratando como a
busca pela fama acaba interferindo na vida das duas
personagens.
Ragilda (Susana Vieira) e Viviane (Bárbara Borges) mantêm
uma inusitada relação entre mãe e filha. Ragilda é obcecada
pelo sucesso de sua filha e larga tudo para se dedicar
integralmente a isso. As duas dividem o mesmo apartamento,
o mesmo quarto. Nesse cenário, a história é pontuada pelas
várias tentativas de Ragilda para que Viviane ingresse no
mundo dos famosos. Tentativas essas que vão ficando cada
vez mais engraçadas, alucinadas e assustadoras, culminando
num final ao mesmo tempo impactante e emocionante.
Data: 1º, 2 e 3/12
Local: Teatro Celina Queiroz
Horário: Dias 1º e 2, às 21h, e dia 3, às 19h

Recital de piano
com Ricardo
Bacelar
O pianista e compositor
cearense Ricardo Bacelar se
apresentará no Teatro Celina Queiroz, em um recital
cujo repertório passeia
pelas obras de Villa-Lobos,
Egberto Gismonti, John
Williams, Harold Arlen e Remo Giazotto, além de suas
composições. No espetáculo do dia 7 de dezembro,
Ricardo fará uso de uma
das mais importantes aquisições da Universidade para
apresentações musicais de excelente qualidade, um piano
Steinway & Sons de cauda inteira, model D, série especial
limitada e assinada pelo descendente da família Steinway.
Destaque do movimento pop-rock brasileiro dos anos
80, Ricardo Bacelar iniciou seus estudos de música erudita
ainda criança, sob influência da família, tendo logo demonstrado seu talento. Fundou, no Rio de Janeiro, dois estúdios
de gravação, um selo musical, produziu diversos discos e
participou de gravações com Erasmo Carlos, Belchior, Lulu
Santos, Luís Melodia e grandes instrumentistas brasileiros.
Data: 7/12 - Local: Teatro Celina Queiroz - Horário: 20h
Para mais informações: (85) 3477 3033 - Teatro Celina Queiroz
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CLÁSSICO

Recital internacional
Virginia Hogan no Teatro Celina Queiroz
Nos dias 23 e 24 de
novembro, o Teatro Celina
Queiroz recebeu a
pianista Virginia Hogan
para um recital que
apresentou composições
do polonês Frédéric
Chopin. Virginia Hogan é
especialista em concertos
para piano clássico.
Radicada há 20 anos nos
EUA, a pianista já se apresentou nas mais importantes salas de
concerto do mundo.
Segundo Virginia Hogan, a razão para a
escolha do repertório ocorreu pelo fato de o
compositor ter sido um dos que mais criaram e desenvolveram a linguagem musical
pianística. Virginia se considera uma “cigana
cidadã do mundo”. Não vê fronteiras para
mostrar sua arte e onde se apresenta é ovacionada pela platéia, que se eleva com o ta-

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 ao
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.
lento da artista. Panamá, Alemanha, Áustria,
Portugal, África do Sul e Estados Unidos (lugar
no qual a artista reside) são alguns dos locais
onde seu trabalho foi bastante divulgado.
Engajada socialmente, Virginia é conhecida por ter desenvolvido um método de
aprendizagem de piano clássico para cegos.
Além disso, ganhou notoriedade com as palestras, oficinas e workshops que constantemente promove nas universidades americanas.

TECNOLOGIA

Produção de energia
solar no campus
Comprometida com a pesquisa, a Unifor
firmou convênio, no último dia 24 de novembro, com a empresa espanhola de fabricação e instalação de sistemas voltaicos

EXPEDIENTE

O reitor Carlos
Alberto Batista
com representantes
da Guascor Foton

Cursos de
pós-graduação

Guascor Foton. O convênio tem como principal objetivo a instalação de painéis solares
no campus da Universidade para a
produção de energia fotovoltaica (energia
solar). A instalação terá início em
janeiro de 2007.
O projeto, que conta com o
apoio da Universidade Federal do
Ceará (UFC), irá incentivar professores e alunos para o desenvolvimento de pesquisas sobre energia solar, com o fornecimento de
bolsas de pesquisa para o Centro
de Ciências Tecnológicas (CCT).

INSCRIÇÕES ABERTAS:
• Agronegócios
• Audiologia
• Automação Industrial
• Direito e Processo do Trabalho
• Direito Processual Civil (manhã)
• Direito Processual Civil (noite)
• Formação Empresarial
• Projetos de Instalações Prediais
• Responsabilidade Médica Hospitalar
• Urbanismo e Direito Urbanístico
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
• Governança Corporativa
• MBA em Negócios Internacionais
• MBA em Gerenciamento de Projetos
• MBA em International Management
• Processos de Alfabetização
• Psicomotricidade
• Terceiro Setor
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