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O futuro está
apenas começando
Na noite de hoje, cerca de 1.100 novos profissionais serão entregues ao mercado de
trabalho. Momento a ser compartilhado com a família, os amigos e todos aqueles que, assim
como a Unifor, desejam um futuro brilhante aos concludentes. Nesta edição especial, o Jornal
do Campus aborda a importância da pós-graduação como uma nova etapa do processo
contínuo de educação. Que 2007 seja um ano marcado pelas melhores conquistas para você.

PÓS-GRADUAÇÃO
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Para quem tem interesse em
continuar na vida acadêmica,
saiba tudo sobre os programas de
pós-graduação stricto e lato sensu
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MERCADO
DE TRABALHO

FÉRIAS

Capacidade individual de
empreender é uma das habilidades
atualmente mais requisitadas
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Opções nos cinco centros
de ciências. Confira os cursos
que a Unifor oferta para
este período de férias

Especializações

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Pós-graduação
perspectivas no m

Inscrições:
Cada curso tem um período de inscrição
específico. É preciso consultar o
site da Unifor - www.unifor.br
Cursos com inscrições abertas:
• AGRONEGÓCIOS
• AUDIOLOGIA
• AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
• DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO
• DIREITO PROCESSUAL CIVIL
• ENGENHARIA CLÍNICA
• LINGUAGEM
• RESPONSABILIDADE MÉDICA HOSPITALAR
• URBANISMO E DIREITO URBANÍSTICO
Cursos previstos:
• ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
• AUDITORIA
• COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS
• DENTÍSTICA RESTAURADORA
• DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES
E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES
• DIREITO DO CONSUMIDOR
• DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
• DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIO
• ENGENHARIA DE SEGURANÇA
DO TRABALHO
• GESTÃO EMPRESARIAL
• GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
• GOVERNANÇA CORPORATIVA
• MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
• MBA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
• MBA EM INTERNATIONAL MANAGEMENT
• PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
• PSICOMOTRICIDADE

Capacitação revela perfil de comprometimento e
motivação, qualidades em destaque, principalmente
quando está em questão a disputa pelo primeiro emprego
Continuar se especializando mesmo depois
da graduação representa um diferencial importante na busca por um lugar de destaque no
mercado de trabalho. Ao passo que pesquisas comprovam que cada ano de
estudo eleva o salário em média 15%, o
upgrade profissional que uma pós-graduação proporciona permite ler algumas
linhas do perfil de quem a concluiu. É
possível por exemplo assimilar que se
trata de alguém que busca desafios e
renovação através da aprendizagem.
“Se uma pessoa tem capacidade empreendedora, ela tem boa probabilidade
de êxito na vida profissional”. É o que

afirma a professora da disciplina Empreendedorismo e Negócios, Cláudia Miranda. Atitude
empreendedora é uma das habilidades atual-

Cláudia Miranda,
professora da disciplina
Empreendedorismo e Negócios

MESTRADO

Dicas para uma carreira
A conclusão de um curso de graduação
pode significar o término de uma longa fase
de estudos e o início de uma nova vida,
inserida no mercado de trabalho. Mas quem
escolhe seguir uma carreira voltada para a
pesquisa científica e a docência precisa
investir mais alguns anos em qualificação.
Mariana Ramalho é concludente de
Odontologia e recentemente soube que,
mesmo antes de colar grau, havia
sido aprovada em um curso de
mestrado em saúde pública. O
processo seletivo contou com três
fases: uma prova objetiva geral na
área de saúde pública, uma prova
subjetiva com análise de um artigo
científico e uma entrevista, que

Documentos necessários:
• Diploma do curso superior
(fotocópia autenticada)
• Currículo comprovado
(modelo fornecido pela Unifor)
• Carteira de identidade
(fotocópia autenticada)
• Histórico escolar (graduação)
• Declaração e/ou indicação
do local de trabalho
• Outros documentos de nível acadêmico
• Declaração de quitação da Tesouraria
e Biblioteca da Unifor para ex-alunos
(expedida pela Secretaria da Pós-Graduação)
Horário de atendimento:
8h às 11h e 14h às 22h - Local: Bloco B
Sala 18 - Inclusive aos sábados (8h às 12h)
Informações adicionais:
Divisão de Pós-Graduação/Unifor
Fones: (85) 3477 3174/3178
Fax: 3477 3215

abordou aspectos como análise de currículo,
interesse pelo tema e o histórico do aluno.
Mariana foi a única graduanda aprovada
entre os dez alunos selecionados. “A
formação da graduação foi muito apropriada.
A maior parte dos assuntos abordados na
seleção para o mestrado já tinha sido exposta
nas aulas da Odontologia. Não teve nenhuma
novidade para mim", explica.

Mariana Ramalho: “É interessante que
o aluno, desde o início da graduação,
participe de congressos em sua área
e se envolva com pesquisas e eventos
científicos, como o Mundo Unifor”
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Mestrado

garante melhores
ercado de trabalho
mente mais requisitadas não só pelo mundo dos negócios, mas
na rotina de trabalho
das grandes coorporações. “O mercado
exige cada vez mais
profissionais com
postura empreendedora, que buscam renovação, mudanças
produtivas e novos
desafios. Está à frente
quem se destaca pela
liderança e pela criatividade", destaca a
professora.
Cláudia menciona qualidades que ela
considera fundamentais, alertando para o fato
de que elas devem integrar a vida profissional

Tendo iniciado suas atividades em 1995,
o programa de pós-graduação stricto
sensu da Unifor conta com recomendação
da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) para
todos os cursos. Com um quadro de
professores qualificados - formado
100% por doutores e pós-doutores os mestrados obedecem ao
seguinte calendário:

A pós-graduação
da Unifor dispõe de
instalações exclusivas

desde os primeiros passos. Iniciativa, autoconfiança, comprometimento, criatividade
associada à inovação e visão ampla de futuro
são as dicas da professora para uma carreira
de sucesso.

a acadêmica de sucesso

Para Rafael Rocha, graduando em Informática e aluno recém-aprovado para o
mestrado em Informática Aplicada da Unifor,
é importante, para quem objetiva a vida
acadêmica, ter perfil de pesquisador desde
o início da graduação, buscando engajamento em programas de monitoria e de
iniciação científica.

Rafael é um exemplo de aluno que
possui perfil de pesquisador, tendo
recebido diversos prêmios por seus
trabalhos. O mais recente foi a menção
honrosa obtida na 4ª edição do Prêmio
Destaque do Ano de 2006 na Iniciação
Científica – CNPq/MTC.
Além de ter sido monitor da
disciplina Lógica de Programação e
bolsista de iniciação científica até o final de
sua graduação, Rafael também ajudou a
fundar um grupo de computação gráfica que
reúne alunos de graduação e pós-graduação
da área de informática. O grupo possui
publicações nacionais e internacionais
relevantes. “Oportunidade não falta. Se o
aluno tem o perfil correto, a Universidade
oferece muitas vias de engajamento", afirma.
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• MESTRADO EM
DIREITO CONSTITUCIONAL
Inscrições entre maio e junho, com
início das aulas no segundo semestre.
Fone: (85) 3477 3266
Fax: (85) 3477 3058
E-mail: mdc@unifor.br
• MESTRADO EM PSICOLOGIA
Inscrições entre março e maio de cada
ano, com início das aulas em agosto.
Fone: (85) 3477 3219
E-mail: cmps@unifor.br

Rafael Rocha: “Para o sucesso na vida
acadêmica, é importante o engajamento
em programas de monitoria e iniciação
científica desde a graduação”

PERFIL DE PESQUISADOR

• MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
Inscrições entre outubro e novembro,
com início das aulas em fevereiro.
Fone: (85) 3477 3229
Fax: (85) 3477 3065
E-mail: cma@unifor.br
Os candidatos que desejam concorrer à
seleção desse mestrado devem, antes, se
inscrever no Teste ANPAD, o exame de
proficiência utilizado pelas mais
importantes instituições de ensino
superior do Brasil.

• MESTRADO EM
INFORMÁTICA APLICADA
As inscrições estão abertas entre setembro
e outubro, com início das aulas no
primeiro semestre do ano seguinte.
Fone: (85) 3477 3268
Fax: (85) 3477 3061
E-mail: mia@unifor.br
• MESTRADO EM
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
As inscrições estão abertas até
29 de dezembro, com início das aulas
no primeiro semestre do ano seguinte.
Fone: (85) 3477 3280
Fax: (85) 3477 3062
E-mail: mes@unifor.br
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Cursos de Férias
Centro de Ciências Administrativas
• COMO ADMINISTRAR COM SUCESSO
SUA CARREIRA PROFISSIONAL
• EXPORTAÇÃO DE FRUTAS NA PRÁTICA
• GESTÃO ESTRATÉGICA DO CONHECIMENTO: PERSPECTIVAS E
PRÁTICAS PARA A VANTAGEM COMPETITIVA DAS ORGANIZAÇÕES
• GESTÃO FINANCEIRA:
CÁLCULOS FINANCEIROS E FLUXO DE CAIXA
• OS SEGREDOS PARA CONQUISTAR
E MANTER A INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
• UTILIZANDO TÉCNICAS TEATRAIS
NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO
Centro de Ciências da Saúde
• ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL
• CONSERVAÇÃO AUDITIVA OCUPACIONAL
• CURSO PRÁTICO DE ATUALIZAÇÃO
EM CITOPATOLOGIA GINECOLÓGICA
• HUMANIZAÇÃO NOS AMBIENTES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
• QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE
• TERAPIA OCUPACIONAL EM CONTEXTOS HOSPITALARES
• VIVÊNCIA EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS
Centro de Ciências Humanas
• APRESENTAÇÃO EM TELEJORNALISMO ESTÚDIO E REPORTAGEM
• CAPACITAÇÃO EM PSICOTERAPIA BREVE - FOCAL - TURMA V
• COMPREENDER A ARTE CONTEMPORÂNEA
• DESINIBIÇÃO E ORATÓRIA
• INGLÊS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE
• PEDAGOGIA EMPRESARIAL: GESTÃO DO CONHECIMENTO
• PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS
Centro de Ciências Jurídicas
• DIREITO DO TRABALHO
• RESPONSABILIDADE CIVIL
• TRIBUTAÇÃO NO COMÉRCIO INTERNACIONAL
Centro de Ciências Tecnológicas
• AUTOCAD 2002 – 2D E 3D
• DESENVOLVENDO APLICAÇÕES WEB EM PHP
COM FOCO EM PRODUTIVIDADE
• ERGONOMIA E USABILIDADE EM ARQUITETURA DE INTERIORES
• GESTÃO DE PROJETOS COM MS-PROJECT
• INTRODUÇÃO AO CMMI – NÍVEL 2
• JAVA COM ÊNFASE EM DESENVOLVIMENTO
PARA WEB UTILIZANDO STRUTS
• PHOTOSHOP - APLICATIVOS PARA ARQUITETOS
• PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO
CISCO - ENFOQUE PRÁTICO
• PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS
• SISTEMA DE SINALIZAÇÃO - PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO
• SOLUÇÕES PAISAGÍSTICAS ECOLÓGICAS PARA ESPAÇOS LIVRES
- INFRA-ESTRUTURA VERDE PARA O RIO COCÓ
• TECNOLOGIAS DE REDES SEM FIO COM
IMPLEMENTAÇÃO DE WLANS
• TELEFONIA IP – CISCO + ASTERISK

EXPEDIENTE

Informações adicionais:
Os interessados podem realizar suas inscrições no
www.unifor.br/extensao e obter informações pelos telefones
(85) 3477.3114/3255 ou pelo e-mail: extensao@unifor.br.

Educação
de qualidade
Empregabilidade total nos formandos de Engenharia Eletrônica
Um curso em que todos os concludentes já figuram no mercado de
trabalho, alguns até mesmo ocupando
posições de destaque. Parece improvável? Não no caso da graduação em Engenharia Eletrônica da Unifor, cujos formandos 2006.2, na totalidade, já ingressaram no mercado de trabalho.
Como atesta Paulo Sérgio Alves, formando e engenheiro comercial da
maior empresa brasileira de telefonia.
Trabalhando no departamento de
gestão de projetos, Paulo Sérgio é
atualmente engenheiro comercial. Há
dois anos, ele soube da oportunidade
de estágio pela Unifor e participou,
juntamente com outros 30 candidatos,
de um curso que escolheria estagiários. Paulo foi selecionado e começou
a exercer a função na empresa, já como
efetivado. “Entrei na empresa por causa
da minha formação em Engenharia
Eletrônica, uma área multifuncional que
me permitiu evoluir, atuando em diversas frentes, até chegar à área de gestão
de projetos”. Na opinião de Paulo, o
caráter abrangente da profissão trouxe
uma revitalização aos cursos de engenharia, justificando a empregabilidade
no mercado.

Bruno cola grau e em seguida
embarca para estudar nos EUA com
apoio da empresa onde trabalha

Paulo Sérgio trabalha há
dois anos em uma grande
empresa do ramo de telefonia

Assim como Paulo Sérgio, seu colega
de turma Bruno Aguiar também trabalha
em uma empresa do ramo de telecomunicações. Esta voltada para a área
de radiocomunicação. Quanto à dupla
rotina estudo/trabalho, Bruno afirma ter
vivenciado uma experiência muito
positiva, apesar de ter sido, segundo
ele, cansativa em alguns momentos.
“Além das dificuldades em dar conta
do trabalho e da faculdade, estou me
formando com uma ampla experiência
de mercado, e isso é muito produtivo
para mim. Nessa perspectiva saí muito
mais preparado da universidade”, afirma Bruno, que trabalha na mesma empresa há seis anos.
Com a colação de grau, Bruno se
despede da Unifor para uma viagem aos
Estados Unidos. Embarca no dia 3 de
janeiro. Vai estudar em Washington. A
formação em Engenharia Eletrônica garantiu o curso de línguas no estrangeiro
por um ano, um investimento da empresa em que trabalha. De acordo com
Bruno, o curso de graduação foi prérequisito para que a empresa comprasse
a idéia e patrocinasse parte das despesas que o formando terá com a viagem
e a formação.
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