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m meio século de vida, a Fundação Edson Queiroz comemora
passado, presente e futuro. Tudo porque o seu legado é de valor
intangível e se propaga além do tempo e do espaço: educação,
cultura, responsabilidade social, valorização e estímulo à
ciência aplicada. Cada parte é indissociável de um todo, aquele que diz
sobre uma ética e uma estética da existência sempre voltada ao uso e
aperfeiçoamento das técnicas e tecnologias em prol de sólidos valores
humanistas.

Diversa e longeva, a trajetória enseja paradas obrigatórias: foco, portanto,
na Universidade de Fortaleza, no Núcleo de Atenção Médica Integrada
(NAMI), na Escola Yolanda Queiroz, nas ações, projetos e programas
plantados em solo acadêmico, mas colhidos além-muros, entre os mais
diversos setores socioeconômicos e nichos corporativos em atividade
no Ceará, em particular, mas também no Brasil e no mundo.
Eis a síntese de uma história em curso costurada por corações e
mentes comprometidos em tecer saberes e fazeres capazes de dirimir
desigualdades sociais, descobrir e estimular competências e gerar
oportunidades para o equilíbrio de um ecossistema que se quer produtivo
e inovador.
Em seus 50 anos, a Fundação Edson Queiroz é esse pólo irradiador do
potencial criativo local que se repercute cada vez mais globalmente,
contribuindo para a construção coletiva de um mundo melhor. A ela,
todos os aplausos, distribuídos página a página.
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FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 50 ANOS

Na década de 70 nasce a
Universidade de Fortaleza

T

enacidade e perspicácia. Há
meio século, precisamente em
1971, o industrial Edson Queiroz
(1925-1982) colhia os louros de
uma extraordinária carreira empresarial,
ocupando um merecido e confortável
lugar de destaque no ranking brasileiro
dos milionários de então. Acontece que o
mais ousado dos caprichos ainda estava
por vir. E em março daquele mesmo ano
ele faria acontecer: em cartório, lavrou a
escritura pública que instituía a Fundação
Edson Queiroz, embrião e primeiro passo
em direção ao seu mais novo investimento:
a Universidade de Fortaleza.
Era com conhecimento, moeda de valor
inestimável, que Edson Queiroz queria homenagear o lugar que lhe movia por dentro
e foi berço originário de todo aprendizado
empírico acumulado no ramo dos negócios.
“Nas nossas conversas durante a infância,
lembro-me de ouvir que ele ia criar uma
fábrica de doutores”, revela a filha e atual
Presidente da FEQ, Lenise Queiroz Rocha.

Campus da Unifor atualmente /
Créditos: Arquivo Unifor

“A CIÊNCIA A SERVIÇO
DO HOMEM
PODERÁ SERVIR ÀS
NECESSIDADES DO
HOMEM, MELHORAR A
SOCIEDADE HUMANA E
ATÉ MESMO O PRÓPRIO
HOMEM.”
Edson Queiroz,
17 de setembro de 1971
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Ousado, o sonho precisava ser sonhado junto. E já em setembro a primeira estratégia para tal foi posta em
prática, justo quando um grupo de
investidores da Bolsa de Valores e renomados jornalistas econômicos viajaram do Rio de Janeiro para Fortaleza,
em voo fretado pelo empresário, a fim
de conhecer de perto o conglomerado
empresarial que tinha sede no Ceará
e vinha chamando atenção do resto
do País. Ao longo de dois dias, o tour
pelas empresas impressionou ainda
mais quem só associava o Nordeste
à pobreza. Mas ficaria para o final o
real propósito do esforço de marketing: Edson Queiroz queria tornar público o exato local onde ergueria toda
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a infraestrutura daquela que seria a
maior e melhor instituição particular de ensino, pesquisa e extensão
do Norte-Nordeste. “É interessante
lembrar que esse sonho foi sonhado
junto com a minha mãe, Yolanda, que
embora não fosse empresária diretamente, participava a sua maneira das
decisões estratégicas”, complementa
Lenise.
Em dois ônibus de luxo, acomodou
a claque convidada. Fez-se então o trajeto claudicante que foi dar nas areias
frouxas de uma área de mangue ainda
não urbanizada da cidade, próxima
ao Rio Cocó. No horizonte, nada
além do branco das Salinas Diogo.
E enfim chegou-se ao destino: um

descampado a perder de vista onde,
ao desembarcar, o cicerone fez valer
seu planejado ato simbólico: a instauração da pedra fundamental da Unifor,
fincada ao mesmo tempo em que ele
próprio, sob holofotes, enterrou fundo
naquele chão promissor uma caixa
metálica com moedas, cédulas e páginas de jornais da época, espécie de
relicário improvisado. “Até hoje temos
esse espaço dedicado à memória de
um momento significativo não só para
nós, como para o Ceará e o Nordeste”,
destaca Lenise.

A tática para dar visibilidade ao
novo empreendimento pouco serviu
ao propósito imediatista do empresário, que tinha pressa em pôr as
mãos na autorização oficial da União
para dar início ao funcionamento da
Unifor. Pela frente, apesar das insistentes articulações nos meios político e empresarial, ainda amargou
dois anos de espera. Mas nunca de
braços cruzados. Ao passo em que
articulava apoios, seguiu erguendo
prédios, equipando laboratórios com
a mais alta tecnologia da época, engordando o acervo de uma portentosa biblioteca, contratando mestres
e doutores de excelência onde quer
que eles estivessem.

“ELE ACREDITAVA TANTO
NA FORMAÇÃO DE
NÍVEL SUPERIOR COMO
DIFERENCIAL PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO, INÓSPITA
DE OPORTUNIDADES,
QUE ANTECIPOU TODOS
OS INVESTIMENTOS
PARA NÃO HAVER
POSSIBILIDADE DE UMA
RESPOSTA NEGATIVA POR
PARTE DAS AUTORIDADES”
Lenise Queiroz Rocha

Lenise Queiroz Rocha, atual
presidente da Fundação Edson
Queiroz / Créditos: Ares Soares
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Determinado, o empresário Edson
Queiroz não deu descanso aos ouvidos dos maiorais, capitaneando
toda e qualquer atenção que pudesse
vir de Brasília. Em setembro de 1972,
ela veio, in loco: foi quando o empresário cedeu a área já construída do
campus para hospedar os jovens
atletas do XXIII Jogos Universitários
Brasileiros, em Fortaleza. Presente
ao evento, o então presidente Médici
seria novamente sensibilizado para
a causa, desta vez vendo com os
próprios olhos as plenas condições de funcionamento da Unifor.
Tudo porque desistir não estava nos
planos, embora diante de tamanha
espera Edson já tivesse jurado de pé
junto que ali seria a maior fábrica de
papel higiênico da América Latina
caso não conseguisse, à revelia dos
muitos interesses político-econômicos em jogo, erguer a Unifor.
Suada, a homologação chegou no
ano seguinte. Em 4 de janeiro de 1973,
o mesmo presidente Médici enfim
assinaria o decreto oficializando
o surgimento da Universidade de
Fortaleza. Duas semanas depois, a
catarse: o primeiro vestibular aconteceria para cerca de dois mil inscritos que disputavam 1270 vagas
entre 17 cursos ofertados. E coube ao
então ministro da Educação, Jarbas
Passarinho, a aula inaugural, em 21
de março. Realizado, o desejo de um
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visionário que nunca chegou a cursar
faculdade também quebrou paradigmas em um discurso célebre: para
o chanceler Edson Queiroz, educação,
no Nordeste do Brasil, deveria ser
vista como problema de subsistência
e artigo de primeira necessidade.
Ao empresário, incomodava o
fato de se ver forçado a recrutar lá
fora os cérebros que poderiam ser
treinados para alcançar alto desempenho aqui dentro. Portanto,
somente com formação técnica e
tecnológica de excelência sabia ser
possível fazer brotar em solo esquecido as sementes do desenvolvimento
econômico, da empregabilidade, da
capacidade empreendedora e da diminuição das desigualdades sociais.
Com a Unifor, surgia assim justo o
que Edson Queiroz chamou de “fábrica de doutores”, fincada a ferro e
a fogo numa das regiões historicamente desassistidas do País.
Pelo empenho em aplicar na prática uma ideia iluminista, o persistente criador da Fundação Edson
Queiroz não demorou a ouvir
aplausos: justo no dia 12 de abril de
1975, ao completar 50 anos de idade,
foi surpreendido com uma festa organizada na surdina por estudantes
entusiasmados com o retorno do investimento em educação que haviam
feito. Naquele dia, Chanceler e universitários cantaram e dançaram ao
som da banda de música formada por
alunos das Engenharias. Era a celebração de uma aposta certeira – e de
um legado educacional de valor inestimável que figura como a cereja do
bolo de 50 anos da Fundação Edson
Queiroz.
Passados os anos, não cessam os
motivos para festa. Longe de brilhar
sozinha, a primogênita da Fundação
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Edson Queiroz é a base de uma árvore
genealógica que cresce e se ramifica.
Dela fazem parte, além da Unifor, iniciativas únicas e para sempre celebradas, como o Núcleo de Atenção
Médica Integrada (NAMI), criado em
1978 para suprir com Atenção Básica
a Comunidade do Dendê e hoje confortavelmente instalado em 14 mil
metros quadrados para atendimentos
especializados e multidisciplinares,
e a Escola de Aplicação Yolanda
Queiroz, fundada em 1982 e “segunda
casa” de crianças em situação de vulnerabilidade social que têm acesso
à educação gratuita e de qualidade.
Aos 50, afirmando a responsabilidade social como valor ético
comum, a Fundação Edson Queiroz
comemora a extensão do próprio
corpo. São braços que vêm dela o
Espaço Cultural Unifor; o Centro de
Formação Profissional; o Escritório
de Práticas Jurídicas; o Parque
Desportivo e sua Escola de Esportes;
o Parque Tecnológico e as pesquisas
baseadas em inovação e tecnologia
aplicada; a coleção inestimável de
obras de arte reunidas em um dos
mais importantes acervos privados
do Brasil, além de outros tantos
projetos científicos, parcerias, convênios e ações socioculturais que
impactam positivamente interna e
externamente.
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UNIFOR CHEGA A 2021
ENTRE AS MELHORES DO MUNDO

40
O F E R TA N D O

CURSOS

}

Com cerca de 300 salas de aula
e 400 laboratórios especializados,
tem no corpo docente seu maior
patrimônio de valor imaterial: são
mais de 1.100 professores, sendo

80% mestres e doutores.

COM ELES, JÁ DESTINOU AOS MERCADOS NACIONAL
E INTERNACIONAL APROXIMADAMENTE

DIPLOMANDO OUTROS

100 MIL
ALUNOS GRADUADOS

7 MIL PÓS-GRADUADOS.

E ASSIM É QUE, DESDE 2012, A INSTITUIÇÃO OCUPA
O PRIMEIRO LUGAR NO RANKING DAS MELHORES
UNIVERSIDADES PRIVADAS DO NORTE E NORDESTE DO BRASIL.
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Muitos
motivos para

CELEBRAR
A Fundação Edson Queiroz nasceu ávida de futuro. E nesse
processo de saberes e fazeres destinados a cruzar tempo e espaço
criou centralidade à Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade
Universitária da Universidade de Fortaleza.
A VIREX vem daí, portanto, o ímpeto de realização e gestão de
projetos, programas e ações ligados à educação, cultura, esporte e
responsabilidade social. Um conjunto valioso de iniciativas correlatas que
impactam positivamente extra-muros e fazem do campus um potente aliado
na tarefa desafiadora de promover a inclusão sociocultural no Ceará.
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Espaço Cultural Unifor
promove o acesso à
exposições de forma gratuita
/ Créditos: Ares Soares

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 50 ANOS

13

A
Cultura
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spaço Cultural Unifor.
Teatro Celina Queiroz.
Biblioteca de Acer vos
E s p e c i a i s . C a me r at a .
Coral. Big Band. Grupo Mirante de
Teatro. Orquestra Sinfônica Infantil.
Cia de Dança Unifor. Cordelteca.
Festival Eleazar de Carvalho. Sob
o guarda-chuva da Divisão de Arte,
Cultura e Eventos, toda essa miríade
de equipamentos e iniciativas funciona para fazer valer um só pensamento institucional: aquele que
reconhece e valoriza o potencial
educativo das artes.
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Um flagrante elogio à educação
sensível, casado ao desafio ético e estético de formar profissionais de excelência aptos a fazer a diferença no
século XXI. Para tanto, a Fundação
Edson Queiroz também decidiu
compartilhar um tesouro de inestimável e particular valor, colocando
no centro do circuito de ensino-aprendizagem legado à comunidade
acadêmica um dos maiores acervos
privados de obras de arte do país, coleção tantas vezes disponibilizada
para fins pedagógicos e exposições
abertas ao público no Ceará, no
Brasil e no mundo.

O Núcleo de Divisão de Arte,
Cultura e Eventos segue aproximando arte e cultura daqueles
que pesquisam ou fomentam a
economia criativa, como também
de quem se nutre subjetivamente
de toda a beleza e estranheza que
vêm das artes e nos faz ler o mundo
em maior profundidade.

Assim é que se tornaram comuns
as lives do conhecimento, as oficinas
online de artes, a série de vídeos com
especialistas de diversos campos
de saber, os projetos Curadoria de
Quarentena e Mediações, com mediadores comentando exposições em
cartaz no Espaço Cultural da Unifor, a
temporada virtual de peças do repertório do Grupo Mirante, os podcasts e
conversas com artistas sobre trabalhos
expostos e ainda as contínuas inserções nas redes sociais dos diferentes
grupos de arte da Unifor, que fizeram
do ciberespaço um palco giratório.
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Grupo Mirante de Teatro realizou
apresentações virtuais na pandemia /
Créditos: Ares Soares
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LINHA DO TEMPO

EXPOSIÇÕES ESPAÇO CULTURAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE
2009
XV Unifor Plástica

JULHO A AGOSTO DE 2009
Joseph Haydn (1732-1809)

2004

Raimundo Cela 1890 – 1954

2005

Arte Brasileira Nas Coleções
Públicas e Privadas Do Ceará

OUTUBRO DE 2005 A JANEIRO
DE 2006
XIII Unifor Plástica

MAIO A AGOSTO DE 2006

A História do Ceará em Obras
Sacras e Decorativas

SETEMBRO A DEZEMBRO DE
2006
Mirabolante Miró

2007

Rembrandt e a Arte da Gravura

OUTUBRO A DEZEMBRO DE
2007
XIV Unifor Plástica

SETEMBRO A OUTUBRO DE 2009
2008

Rubens o Gênio do Barroco e
sua Obra Gráfica

OUTUBRO DE 2008 A MARÇO
DE 2009

NOVEMBRO DE 2009 A
FEVEREIRO DE 2010

Edward Curtis – Legado Sagrado

Antonio Bandeira, 1922-1967

DEZEMBRO DE 2008 A JANEIRO
DE 2009
Barão de Mauá – O
Empreendedor

FEVEREIRO A MARÇO DE 2009
Diário de Bordo: uma viagem
com Leonilson

MARÇO A ABRIL DE 2009

JANEIRO A MARÇO DE
2010

Escrita Chinesa – Das
Inscrições Oraculares aos
Dígitos Binários

AGOSTO A DEZEMBRO DE
2010

Índia: Castas, Cores e Crenças

Rio das Pedras... Joias do
Sertão por Antônio Rabelo

MAIO A AGOSTO DE 2009

MARÇO A ABRIL DE 2010

Iberê Camargo: uma experiência
da pintura

MAIO A JUNHO DE 2009

100 X França – Fotografias
francesas das origens até hoje
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A Tradicional Arte do Teatro das
Sombras da China
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Marc Riboud Fotógrafo

ABRIL A AGOSTO DE 2010
Vik Muniz

SETEMBRO A DEZEMBRO DE
2010

Burle Marx – Mostra Antológica
e a Paisagem Monumental

JULHO A AGOSTO DE 2010

20 aos Pedaços – Francisco de
Almeida

AGOSTO A SETEMBRO DE 2011
Contabilidade um Balanço Da
História

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011
XVI Unifor Plástica

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE
2011

MARÇO DE 2013 A JUNHO DE 2014
Trajetórias Arte Brasileira na
Coleção Fundação Edson Queiroz

OUTUBRO DE 2013 A JUNHO DE
2014
XVII Unifor Plástica

Presságios – Bruno Pedrosa

2012

Pioneiros e Empreendedores:
a saga do desenvolvimento no
Brasil

2011

Paris La Nuit – Brassai

MARÇO A MAIO DE 2011
Coleção Brasiliana Itaú
Cultural

JUNHO A SETEMBRO DE 2011
Tesouros e Simbolismo da
Colômbia Pré-Hisp Nica –
Museu do Ouro

JUNHO A JULHO DE 2011

Otto Cavalcanti do Brasil à
Catalunha

FEVEREIRO A MAIO DE 2012
Tramando Mundos – Luiz
Hermano

AGOSTO A OUTUBRO DE 2012
Pulsações – Rodrigo Frota
L’art Du Portrait – Studio
Harcourt

OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO
DE 2013

JULHO DE 2014 A
JANEIRO DE 2015

Abstrações – Coleção
Fundação Edson Queiroz e
Coleção Roberto Marinho

OUTUBRO DE 2014 A
JANEIRO DE 2015
Narrativas Poéticas

• Estudos Guerra e Paz –
Portinari
• O Egito Sob o Olhar de
Napoleão, na Coleção Itaú
• Acervo da Fundação Edson
Queiroz

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 50 ANOS
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FEVEREIRO A MAIO DE 2015
Beatriz Milhazes – Coleção
de Motivos

OUTUBRO A DEZEMBRO
DE 2015
XVIII Unifor Plástica

2016

Hélio Oiticica – Estrutura
Corpo Cor

JUNHO DE 2016 A JULHO
DE 2017
Coleção Airton Queiroz

AGOSTO A NOVEMBRO DE 2015

Adriana Varejão – Pele do Tempo

MARÇO A JULHO DE 2017

Leonilson: Arquivo e Memória
Vivos

AGOSTO A DEZEMBRO DE
2017

Antonio Bandeira: um
abstracionista amigo da vida

AGOSTO A OUTUBRO DE 2017
Imagens Impressas: um
percurso histórico pelas
gravuras da coleção itaú
cultural
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NOVEMBRO A JANEIRO DE
2018
XIV Unifor Plástica

MARÇO DE 2018 A AGOSTO
DE 2019
Da Terra Brasilis à Aldeia
Global – Coleção Fundação
Edson Queiroz

AGOSTO DE 2018 A JANEIRO
DE 2019
Santos-Dumont Na Coleção
Brasiliana Itaú

OUTUBRO DE 2019 A
MARÇO DE 2020
• Yolanda Vidal Queiroz –
Momentos
• XX Unifor Plástica

NOVEMBRO DE 2019 A
FEVEREIRO DE 2021

Stênio Burgos – Realtopia

MARÇO A AGOSTO DE 2019
Arte Moderna na Coleção
da Fundação Edson
Queiroz

MARÇO DE 2021

50 Duetos – Fundação
Edson Queiroz 50 Anos

OUTUBRO DE 2019 A
FEVEREIRO DE 2021

Da Terra Brasilis À Aldeia
Global – Coleção Fundação
Edson Queiroz, 2ª Edição

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 50 ANOS
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Mente sã
em
corpo são

Corrida de Rua Unifor é evento
tradicional no calendário desportivo
do Ceará / Créditos: Ares Soares
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Esporte como salto certeiro em direção ao desenvolvimento humano, econômico
e social, uma verdadeira escola de valores éticos e morais capaz
de ensinar sobre união, tenacidade,
espírito colaborativo, disciplina, planejamento estratégico, o valor das conquistas e os significados das derrotas.
Eis o propósito que norteia cada ação
e toda a política de funcionamento dos
equipamentos geridos pela Divisão
de Assuntos Desportivos (DAD) da
Universidade de Fortaleza, instituição
ligada à Fundação Edson Queiroz.
Com 5 mil metros quadrados, o
Parque Desportivo da Unifor é o centro
irradiador dos projetos educacionais,
sociais e especializados em rendimento
esportivo de atletas em formação que
hoje se beneficiam com o Programa
de Apoio e Incentivo ao Esporte e o
Projeto Escola de Esporte. Para tanto,
conta com ginásio poliesportivo, piscina semiolímpica, quadras de tênis
e poliesportivas, campos de futebol
oficial e society, Academia e mais um
Estádio de Atletismo certificado pela
Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) para receber eventos nacionais
e internacionais.

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 50 ANOS
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Em números:
de forma regular, oito
equipes esportivas de
Atletismo, Basquete,
Futsal, Lutas e Voleibol
são ma nt ida s pela
DAD, que beneficia diretamente 168 atletas,
dos quais 103 contam
com bolsas de estudo
e 32 têm alojamento
garantido na própria
estrutura da Unifor,
além de plano de saúde
e alimentação.

Equipes esportivas da Unifor têm
mérito nacional, 2018 / Créditos:
Ares Soares

Desde 2006, a Escola de Esportes
da Unifor também é promessa de
novas subidas aos pódios, acolhendo crianças e adolescentes na
faixa etária de 7 a 17 anos para atividades socioesportivas supervisionadas por alunos e professores do
curso Educação Física que também
são olheiros e caçadores de talentos.
Hoje, cerca de 300 potenciais atletas
em formação, divididos em 12 turmas
de iniciação, recebem uniforme para
treinar e se especializar em sete
diferentes modalidades: voleibol,
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futebol, futsal, basquete, atletismo,
lutas e ginástica rítmica. Vale suar
a camisa. É que a escolinha pode ser
trampolim para quem se destacar e
vier a integrar as seleções oficiais da
Unifor, passando inclusive a contar
com bolsas de estudo para uma formação superior.
Destaque ainda para os eventos:
a Corrida de Rua e os Jogos Internos
Intercentros já têm brilho próprio e lugar cativo no calendário
fixo da DAD. Tradicional entre as
provas locais de pedestrianismo e

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 50 ANOS

homologada pela Federação Cearense
de Atletismo, a Corrida de Rua atraiu
cerca de 3.700 participantes em 2019,
entre corredores, familiares, curiosos
e personalidades convidadas do esporte brasileiro. Como de praxe, dividiu atenção com a competição entre
Pessoas com Deficiência, que novamente veio afirmar a força da superação intrínseca à prática esportiva.

Espaço de pesquisa e laboratório
aberto a diversos cursos de graduação e pós-graduação da Unifor,
o Parque Desportivo também é o
local onde crianças e adolescentes
de baixa renda matriculados na escolinha podem ter acesso a aulas
livres, informações de utilidade
pública e palestras socioeducativas ministradas por estudantes
das mais diversas áreas de formação acadêmica. Além disso, a
DAD comemora sua mais recente
aquisição: a academia climatizada
e totalmente equipada com maquinário de última geração que vem
atender não só a docentes, discentes
e funcionários da Fundação Edson
Queiroz, como também à comunidade externa pagante.

EM 2019, A UNIFOR CONQUISTOU O TÍTULO DE
3ª MELHOR INSTITUIÇÃO ESPORTIVA DO BRASIL
NO RANKING DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU. EM 2020, FOI
A REPRESENTANTE DO BRASIL NOS JOGOS PANAMERICANOS UNIVERSITÁRIOS NA MODALIDADE
VOLEIBOL FEMININO.

Academia Unifor: profissionais
especializados e equipamentos
de ponta são diferenciais /
Créditos: Ares Soares
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ESPORTE

2006
• Convocação do Aluno/Atleta
da UNIFOR(Vice Campeão)
para o Mundial Universitário
de Futsal Poznan( Polônia)

1973

Criação da Divisão de
Atividades Desportivas junto
com a fundação da Unifor
Inauguração da Piscina

1992

2002

Primeiras conquistas nos Jogos
Universitários Brasileiros
(JUBs), sendo o 2º e 3º lugar nas
modalidades de Atletismo e
Voleibol, respectivamente

Primeira Corrida de Rua
Unifor

• Sede do XXXI Campeonato
Brasileiro Caixa de Atletismo
de Menores
• Sede do 1º Campeonato
Paraolímpico Escolar De
Atletismo e Natação

2000

2004

2007

• Criação do Programa de
Apoio e Incentivo ao Esporte
(Bolsas)

• Sede do 8º Campeonato
Brasileiro de Futebol de Campo
Universitário

• Inauguração do Ginásio
Poliesportivo

• Primeira presença nos Jogos
Universitários Brasileiros
(JUBs)

• Amistoso Internacional de
Futebol de Campo Masculino
(Unifor/Bra X Wullflinq/Sui)

2002

2005

Décima Corrida de Rua Unifor

• Inauguração do Estádio de
Atletismo
• Grand Prix Internacional
Caixa/Unifor de Atletismo
• Sede da 4ª Etapa - Circuito
Loterias Caixa de Atletismo e
Natação
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• Sede do II Campeonato
Nacional de Futebol de Campo
dos Surdos-Mudos
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• Sede da Copa Brasil
Unifor de Tênis De Mesa
• XVIII Campeonato
Brasileiro de Kung Fu/
Wushu
• Sede do I Campeonato
Mundial de Futsal Escolar

2007
• Sede do VI Campeonato
Mundial de Atletismo para
Deficientes Mentais
• Sede da Pré-Temporada da
Equipe de Futebol Profissional
- F. C. Blue Stars e Basel de
Concórdia(Suíça)
• Participação no Torneio
Internacional de Basquete
Feminino da Universidade de
Campbellsville - Kentucky (EUA)
• Convocação do Aluno/Atleta
João César(Futebol) para a
Universid(Mundial Universitário)
Bangkok-Tailândia

2008
• Sede do Circuito ParaOlímpico
Brasileiro Caixa de Atletismo e
Natação
• Sede do Campeonato Brasileiro
Paraolímpico de Halterofilismo
• Sede do XVIII Copa Brasil de
Taekwondo
• Sede da VII Olimpíada Nacional
da Justiça do Trabalho
• Sede dos Jogos Nacionais de
Integração da Polícia Federal

2009
• Criação da Unidade de
Negócio
• Sede do Camping
Internacional Caixa de
Treinamento do Atletismo
• V Grand Prix Internacional
Caixa/Unifor de Atletismo
• Sede do Campeonato
Brasileiro de Atletismo

• Sede da VII Olimpíada Nacional
da Justiça do Trabalho

• Sede da III Liga Nacional
Masculina De Voleibol

• Sede do Campeonato Brasileiro
de Tênis de Mesa

• Sede da V Liga Nacional De
Futsal Feminino

2008
• Criação e Lançamento
Oficial do Centro de
Treinamento de Atletismo
Caixa/Unifor
• Sede da 53ª Clínica Técnica
e de Preparação Física no
Basquete Eletrobrás da
Confederação Brasileira de
Basquetebol

2009

2010

• Sede da Olimpíada Universitárias
de Esportes do Comitê Olímpico
Brasileiro(COB)

• Sede do V Campeonato
Paraolímpico Escolar
Brasileiro de Atletismo
Natação

• Inauguração do Complexo de
Tênis
• Copa Unifor de Tênis de Campo

• Sede e Participação na
Liga Nacional de Voleibol
Feminina e Masculina

• Sede da XVII Taça Brasil de
Futsal Feminino Adulto
• Sede do IV Grand Prix de
Futsal (FIFA)
• Sede do Atletismo dos Jogos
dos Colégios Militares do
Nordeste
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2010
• Sede das Olimpíadas
Escolares Nacionais – 12 a
14 Anos
• Visita do Ministro do
Esporte, Orlando Silva, ao
Complexo Esportivo Da
Unifor
• Seminário Internacional
de Hek Ki Boen Eng
Chun(Kung Fu)
• Sede do XI Campeonato
Brasileiro de Futebol da OAB

2011
• Sede do XXII
Campeonato Mundial de
Futebol Escolar

2011
2011
• Medalha de Bronze(Aluno/
Atleta) na Universiad (Mundial
Universitário) em Shenzhen,
na China

• Sede da XX Copa Do Brasil
De Taekwondo

• Parceria com os projetos 2º
tempo(Prefeitura de Fortaleza)
e Mão Amiga (Governo do
Estado)

2012

• Sede e Participação na
Semifinal da Liga Futsal
Feminino

• Gestão da Escola de
Esporte Unifor

• I Workshop De Kyudô da
Associação Brasileira de
Kyudô – BKK

• Vigésima Corrida de Rua
Unifor

• Sede dos Jogos do Novo
Basquete Brasil (NBB),
parceria com o Basquete
Cearense(04 jogos)

2013

• Sede da Etapa Regional
do Circuito Caixa Brasil de
Atletismo, Halterofilismo e
Natação
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• Sede do LXII Campeonato
Brasileiro de tênis de mesa

• Convocação da Aluna/
Atleta Thais Moura na 27ª
Universíade de Verão(Kazan
– Rússia) na modalidade tiro
esportivo
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2013
• Olimpíada Unifor de Esportes
40 anos
• Vice Campeão da Supercopa
de Voleibol (Fase Nacional)

2013

2014

• Sede do Campeonato
Aberto Internacional de
Halterofilismo e III Etapa
Nacional Do Circuito Caixa
de Atletismo e Natação
Paraolímpica

• Convocação da Aluna/Atleta
Thais Moura para o campeonato
mundial de Tiro esportivo em Al
Ain - Emirados Árabes

• II Copa Internacional
de Judô

• Convocação do Aluno/Atleta
Wesley Matos (Triathlon) para os
Jogos Sulamericanos e FISU Word
University Championship em
Brasilia/BRA
• Campo Oficial de Treinamento
(COT) para a Copa do Mundo
• Sede do Campeonato Brasileiro
Sênior De Judô

• Vice Campeão da Liga
Nacional Futsal Feminina de
Clubes
• Campo Oficial de
Treinamento (COT) para a Copa
das Confederações
• Sede dos Jogos da NBB(13
jogos)
• V Campeonato Nacional
Adulto de Badminton e
Parabadminton

2014
• Convocação do Prof. Oswaldo
Venerando (Campainha) Técnico
a participar do Campeonato
Mundial Universitário de
Basquetebol 3x3 Feminino em
Salvador - Brasil
• Sede do Campeonato Panamericano Juvenil Feminino De
Handebol

• Sede do Campeonato Brasileiro
Juvenil de Ginástica Rítmica

2014 A 2019
• Sede da Corrida Kids Pão de
Açúcar

2014 A 2016
• 5ª Melhor Instituição de Ensino
Superior do Brasil no Esporte

• Sede da Liga de
Desenvolvimento de Basquete
(LDB), Campeonato Nacional
Sub-22
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2016
2015

• Convocação do Prof Wilson
Sabóia no Sul americano de
Futsal Feminina Sub-20 como
Técnico em Asunción / PAR

• Convocação do Prof Wilson
Sabóia para Integrar a Seleção
Brasileira de Futsal Feminina
Adulta como Técnico

• Convocação do Prof Marco
André De Lazari(atletismo)
para os Jogos Olímpicos Rio
e dos Jogos Paralímpicos na
Equipe de Arbitragem

• Convocação do Aluno/Atleta
Wesley Matos (Triathlon) para os
Jogos Pan Americanos
• Primeiro Campus Livre no
Parque Desportivo

2016

2017

• Pré Convocação do Aluno/Atleta
Wesley Matos (Triathlon) para os
Jogos Olímpicos Rio de Janeiro/
BRA

• Campeã Mundial Beach Games
Universitário Internacional
(Beach Soccer e Beach Volley)

• Sede da Clínica de
Treinamentos do Real Madrid
• Inauguração da Piscina
Semiolímpica
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• IL Campeonato Brasileiro de
Inverno de Tênis de Mesa

• Convocação da Aluna/
Atleta Leticia Nayara Moura
Monteiro(Tênis de Campo) para
29° Universíade de Verão em
Taipei/Taiwan e Sul Americano
Bogotá/Colômbia
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2017
• Convocação do Prof
Wilson Sabóia e da Aluna/
Atleta Emilly Micaela
Marcondes para a Copa
América Feminina em Las
Piedras/Uruguai
• Pré Convocação do Aluno/
Atleta Caio F. de Oliveira
para integrar a Seleção
Brasileira de Futebol de
Campo Universitária

• Sede e Participação na
Semifinal da Liga Futsal
Feminino

2018
• 2ª Melhor Instituição de
Ensino Superior do Brasil
no Esporte
• Inauguração da nova
Academia Unifor

2019
• 3ª Melhor Instituição de Ensino
Superior do Brasil no Esporte
• Convocação da Aluna/
Atleta Verena Figueira De
Oliveira(Voleibol) para XXX
Universíade de Verão em Napoli/ITA

2019
• Sede do Campeonato
Brasileiro de Futebol
Americano
• Sede do Campeonato
Brasileiro de Atletismo
• Sede dos Jogos Universitários
Brasileiros (JUBs) de Atletismo
• Sede da Copa Fortaleza
Internacional de Judô
• Sede do Festival de Atletismo
do SESC-CE

• Convocação do Prof
Wilson Sabóia e da
Aluna/Atleta Flávia
Mayane Moura de Lima
para Campeonato SulAmericano Sub-20
Feminino, em Santiago/
Chile

• Aluna/atleta escolhida como
Melhor Atleta Universitários
do Ano - Claudiane(Beach
Soccer)
• Sede dos Jogos
Paradesportivos do Ceará

2020
• Sede da pré-temporada da
equipe suíça de futebol SV
Muttenz
• Registro de integração ao
Comitê Brasileiro de Clubes
• 3 alunas(os)/atletas
escolhidas como Melhores
Atletas Universitários do
Ano - Claudiane(Futsete),
Emanuel(Jiu Jitsu) e
Verena(Voleibol)

• Desafio Das Américas De
Futsal Feminino – Brasil X
Argentina
• IV Clínica De Futsal
Feminino da Confederação
Brasileira de Futsal (CBFS)
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Boa
vizinhança
H

Há 50 anos, a reputação da
Fundação Edson Queiroz também
é feita de consciência e atitude cidadã. Ciente do papel central que
pode exercer para a manutenção do equilíbrio
do ecossistema onde atua, criou a Divisão de
Responsabilidade Social, cuja preocupação
é viabilizar e gerir projetos sociais capazes
de impactar positivamente nos territórios
periféricos e circunvizinhos à Universidade
de Fortaleza. Ênfase no Centro de Formação
Prof issional (CFP), que desde 2002 já
formou quase 40 mil pessoas procedentes
da Comunidade do Dendê e outros bairros
com baixo IDH em Fortaleza.
No horizonte, oportunidades de trabalho, emprego e renda para quem quer ver
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descobertas e desenvolvidas habilidades específicas ou vocações até então retesadas.
Do básico ao avançado, os cursos do Centro
de Formação Profissional são tão diversos
quanto o próprio mercado: de lá saem capacitados desde o recreador infantil à auxiliar
de Recursos Humanos, passando pela recepcionista, o decorador de eventos, o garçom,
o mantenedor de computadores, o auxiliar
administrativo, o telemarketing, o assistente
de controle de qualidade, o vendedor, o massoterapeuta. Em 2020, cerca de 1600 vagas
de emprego foram criadas, com cota específica para o Residencial Yolanda Queiroz, na
Comunidade do Dendê, e prévias reservadas
para pessoas com deficiência auditiva.
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Desde 2002, o CFP já
formou mais de 40 mil
pessoas

Raimundo Severo da Silva, lider comunitário
do Dendê, comunidade beneficiada pelas
iniciativas da Fundação Edson Queiroz ao
longo de décadas / Créditos: Ares Soares

Salas de aulas próprias, equipadas e adequadas ao número de matriculados. O CFP
ocupa o Bloco Z da Universidade de Fortaleza
justamente porque visa o envolvimento e a
aproximação estratégica entre a comunidade
externa e o ambiente acadêmico.

CFP oferece novas oportunidades
de colocação profissional /
Créditos: Ares Soares
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LINHA DO TEMPO

RESPONSABILIDADE SOCIAL

2002
• Criação do Projeto Jovem
Voluntário, que promove a
qualidade de vida dos assistidos:
crianças, adolescentes e idosos
que se encontram internados
em diversas instituições de
Fortaleza como o Hospital
Infantil Albert Sabin, o Núcleo
de Atenção Médico Integrada
(NAMI), Associação Peter Pan,
Casa de Apoio Sol Nascente e Lar
Torres de Melo.

2000

Início do Projeto Educação
e Saúde na Descoberta do
Aprender, que promove a
alfabetização de crianças,
jovens, adultos e idosos em
clínicas de saúde enquanto
os pacientes realizam o
tratamento de hemodiálise.

2001

Criação do Projeto Cidadania
Ativa (PCA), uma ação de
extensão do curso de Direito
da Universidade de Fortaleza
ligado ao Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ) que desenvolve
a conscientização dos direitos
e deveres do cidadão e a prática
da cidadania. Atualmente, são
35 projetos cadastrados que
funcionam periodicamente a
partir da demanda de alunos e
professores.
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2002
• Início do Centro de
Formação Profissional (CFP),
beneficiando nesse ano 420
pessoas.
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2014

Inauguração do Polo de
Produção de Vassouras PET. O
projeto visa a capacitação de
moradores da comunidade do
Dendê para fabricar vassouras
construídas com material
reciclado.

2014

O Centro de Formação
Profissional da Unifor, em
parceria com o Governo do
Estado do Ceará, executou
o Projeto Copa Mais, tendo
beneficiado só nesse ano,
8.041 pessoas.

JUNHO DE 2019

Começaram a ser
ofertadas turmas
exclusivas para alunos
com deficiência
auditiva, com intérprete
de libras.

SETEMBRO DE 2019

Foram ofertadas em
parceria com o Instituto
Myra Eliane, cursos
profissionalizantes
para pessoas de baixa
renda e em situação
de vulnerabilidade
social do município de
Maracanaú.
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2020

No ano de 2020 o Centro
de Formação Profissional,
devido a pandemia, passou
a oferecer aulas on-line a
partir do mês de junho. No
final do ano, atingiu a marca
de 39.694 beneficiados,
desde seu ano de fundação.
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Tudo
começa na
INFÂNCIA
Quem ensina e aprende na Escola de Aplicação Yolanda não demora a entender na prática o papel social da educação, aquele que diz sobre o poder implacável do conhecimento
para transformar vidas. Inaugurada em 1982, a escolinha que nasceu dentro do campus
da Universidade de Fortaleza já transformou o destino de mais de 16 mil crianças saídas
das comunidades periféricas de Fortaleza. Por meio de ensino gratuito e de qualidade, sua
missão vem sendo cumprida com louvor: formar cidadãos críticos e atuantes – e não meros
repetidores de informação.

Crianças de 4 a 12 anos recebem educação
gratuita na Escola de Aplicação Yolanda
Queiroz / Créditos: Ares Soares
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A arte está presente no cotidiano
escolar dos pequenos alunos /
Créditos: Ares Soares
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Escola conta com 22
professores atentos a todas
as fases de aprendizagem /
Créditos: Ares Soares
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LINHA DO TEMPO

ESCOLA YOLANDA QUEIROZ
AGOSTO DE 2014
MARÇO DE 2011

Mudança do fardamento dos
alunos e da logomarca da escola

• Aula inaugural da Orquestra
Sanfônica, que contou com a
presença da comunidade escolar
e universitária, e do músico
Waldonys, que apadrinhou a
orquestra

NOVEMBRO DE 2011

• Criação do Grupo de Canto
Coral da Escola de Aplicação
Yolanda Queiroz.

A Escola de Aplicação Yolanda
Queiroz recebe menção
honrosa no Prêmio Top
Educacional Mário Palmério

JUNHO DE 1982

Fundação da Escola de
Aplicação Yolanda Queiroz,
instituição gratuita de
educação infantil e ensino
fundamental

2000

Criação do Projeto Criarte, que
acontece anualmente como festa
de encerramento do ano letivo
da escola

2001

Assinatura do convênio entre
Unifor e Colégio Ari de Sá: a cada
ano, alunos são contemplados com
bolsas de estudo e continuam sendo
mantidos pela Fundação Edson
Queiroz

2010

Feira de Ciências, ocasião em que
estavam presentes o Dr. Airton
Queiroz, Dona Celina Queiroz, Dona
Yolanda e vice-reitores da Unifor na
época
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FEVEREIRO DE 2013

Aquisição de Material Didático
pela Escola de Aplicação
Yolanda Queiroz

SETEMBRO DE 2013

Aquisição de lousas interativas
em todas as salas de aula da
escola, com capacitação dos
professores para o uso da nova
ferramenta

MARÇO DE 2015

Criação do Grupo de Violino

JUNHO DE 2015

Criação do grupo de Flauta
Transversal

MARÇO DE 2014

OUTUBRO DE 2015

JULHO DE 2014

NOVEMBRO DE 2015

A Escola recebe o troféu ouro
na categoria Educação Básica
no Prêmio Nacional de Gestão
Educacional, em São Paulo,
promovido pelo Instituto Humus

Criação da Orquestra
Sanfônica
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Participação de alunos da Escola
de Aplicação Yolanda Queiroz
no projeto Meu Primeiro Voo,
promovido pela agência de viagens
FlyTour

Criação da Campanha Natal
dos Sonhos em Parceria com a
Divisão de Recursos Humanos
da Unifor

MAIO DE 2016

Visita do professor João Cândido
Portinari à Escola de Aplicação
Yolanda Queiroz por meio do
Projeto Curumim das Artes

JULHO DE 2016

Criação do Grupo de Piano
Agosto

JANEIRO DE 2018

Apresentação da Escola de Aplicação
Yolanda Queiroz no Congresso
Internacional da Criança e do
Adolescente, em Lisboa, Portugal,
com o projeto Árvore dos Desejos

SETEMBRO DE 2018

Início da Campanha Um por Um,
em parceria com a Ótica Aliança
de Ouro, que promoveu triagem,
consultas oftalmológicas e doação
de óculos de grau aos alunos da
escola

DEZEMBRO DE 2018

Assinatura do Convênio da Unifor
com o Colégio Master: a cada ano,
estudantes são contemplados

AGOSTO DE 2016
• Escola de Aplicação
Yolanda Queiroz com a
Polícia Militar de Fortaleza
para o acontecimento do
Programa PROERD
• Assinatura da parceria
do Programa Florescer,
do Instituto Awaken Love
Action, com o Projeto Prática
do Silêncio

com bolsas de estudo e continuam
sendo mantidos pela Fundação
Edson Queiroz

JANEIRO DE 2019

Apresentação no Congresso
Internacional da Criança e do
Adolescente, na cidade do Porto,
em Portugal, com os projetos
Apenas Um Minuto e Orquestra
Sanfônica

NOVEMBRO DE 2019
• Visita de João Cândido
Portinari à Escola Yolanda
Queiroz para o lançamento do
livro Poemas de Portinari
• Culminância do Projeto
Princesas Empoderadas, com a
participação de Maria da Penha
em um bate papo com os alunos

FEVEREIRO DE 2020

Visita do artista plástico
pernambucano Leopoldo
Nóbrega para apresentação
e execução do Projeto Galo
Circense de Olho no Futuro

ABRIL 2020

Início da distribuição de
cestas básicas aos alunos
da Escola de Aplicação
Yolanda Queiroz,
garantindo a merenda
escolar durante o período
de pandemia do novo
coronavírus

JUNHO 2020

Distribuição de chips com
pacotes de internet aos
alunos para acesso remoto
aos conteúdos curriculares
e à Plataforma Positivo On

2017

Assinatura de parceria com
Sistema Positivo de Ensino
para compra de material
didático e assessoria
pedagógica
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Capricho no

CUIDADO
com o outro

Em 2020, o NAMI inaugurou novos
laboratórios e consultórios /
Créditos: Ares Soares
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J

óia da coroa da Fundação
Edson Queiroz, o Núcleo
de Atenção Médica
Integrada (NAMI) sempre
esteve à frente de seu
tempo. Em 1978, ano de sua criação,
o Brasil nem imaginava que um dia
faria valer a prática da Atenção
Primária de forma descentralizada
e sob o comando de equipes multi
e interdisciplinares. Somente
em 1994 é que o Ministério da
Saúde implantou o famoso PSF
- (Programa Saúde da Família),
atuando em d iferentes áreas
territoriais. Pois já era assim no
NAMI, que tomou como missão
pr i me i r a o at e nd i me nt o d a
vizinha Comunidade do Dendê,
identificando demandas in loco
e encaminhando pacientes para
tratamentos especializados numa
estrutura inicialmente construída
no próprio campus da Universidade
de Fortaleza.

Usuários são atendidos em salas
individuais e têm a disposição uma
estrutura completa composta por
equipamentos / Créditos: Ares Soares
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No NAMI, são cerca de 16 mil
procedimentos por mês e 25 mil
pacientes por ano, em média

Em 2003, o NAMI horizontal se verticalizou, ficando à altura de sua importância e apto a ampliar capacidades.
Instalado em um prédio de cinco
andares, passou a ocupar uma área
de 14 mil metros quadrados ao lado
do campus. Vieram outras reformas
e ampliações, com gradual melhoria
da infraestrutura e aprimoramento
técnico e metodológico dos processos
de gestão. Junto a isso, consultórios
ambulatoriais profissionais e acadêmicos abriram portas enquanto surgiam novas salas de aula multiuso, o
Centro de Reabilitação, o Centro de
Imunização e os serviços de diagnóstico por imagem e laboratoriais.
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Para além do atendimento especializado, o NAMI seguiu fazendo
escola: aberto às aulas teóricas e
práticas de estágios curriculares,
vem sendo o laboratório de diferentes gerações de estudantes dos
cursos de graduação em Medicina,
Enfermagem, Farmácia, Educação
Física, Odontologia, Psicologia,
Nutrição, Fisioterapia, Estética e
Fonoaudiologia da Universidade de
Fortaleza. A partir de 2021, essa integração também se amplia para além
do Centro de Ciências da Saúde (CCS),
já que os cursos ligados aos demais
Centros de Ciências da Unifor passam
a desenvolver projetos em parceria
com o NAMI, começando pelo Centro
de Ciências Tecnológicas (CCT).

Estudantes do Centro de Ciências da Saúde
vivenciam experiências práticas no NAMI /
Créditos: Ares Soares

Tamanha robustez credenciou o
NAMI a mudar de status. De referência em Atenção Primária passou
a atuar exemplarmente no âmbito da
Atenção Secundária, ampliando os
atendimentos multi e interdisciplinares, como também os tratamentos
complementares entre as mais diversas
especialidades da área da saúde. De tal
forma que quem chegasse ao NAMI
com supostas queixas de natureza
cardíaca também poderia ser encaminhado à nutrição para o planejamento
de uma dieta específica ou mesmo à
geriatria para uma linha de cuidado
apropriado à terceira idade.
Em 2014, regulado pelo município de
Fortaleza, o NAMI se tornou braço do

SUS, ampliando seu alcance a toda a
população de Fortaleza. No mesmo
ano, o Ministério da Saúde também
daria o aval para o funcionamento
pleno do Centro Especializado em
Reabilitação Nível II, que abraçou
o tratamento de pessoas com deficiência física e auditiva. Não à toa,
portanto, o investimento em melhorias tem sido constante por parte da
Fundação Edson Queiroz. Já em 2020,
novas reformas visaram a ampliação
dos cenários de práticas acadêmicas e
a adequação de uma piscina aquecida
para hidroterapia. Tudo para imprimir
ainda mais qualidade à oferta de serviços e garantir uma atuação integrada
às melhores tecnologias de ensino.

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 50 ANOS

43

LINHA DO TEMPO

NÚCLEO DE ATENÇÃO MÉDICA INTEGRADA

2004

1978

Criação do Núcleo de Atenção
Médica Integrada (NAMI), com
os cursos de Enfermagem,
Fisioterapia, Terapia
ocupacional e Educação Física
da Unifor atuando juntos

1985

Serviço de Fonoaudiologia é
implementado, funcionando
como centro de pesquisa e
estágio para os alunos dos
cursos de graduação e pósgraduação

1988

Serviço de Psicologia Aplicada
(SPA) é iniciado juntamente com
o curso de Psicologia
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1994

Ministério da Saúde implanta o
Programa de Saúde da Família
(PSF); NAMI já atuava no
atendimento à Comunidade
do Dendê e encaminhava
pacientes para tratamentos
especializados

• Cursos de Fonoaudiologia,
Psicologia, Nutrição e Medicina
passam a atuar juntos

2008

Inauguração Setor de Apoio
ao Diagnóstico, composto
pelo Centro de Diagnóstico e
Laboratório de Análises Clínicas

2003

Núcleo de Atenção Médica
é ampliado e passa a ocupar
uma área de 14 mil metros
quadrados ao lado do campus
da Unifor, instalado em prédio
de cinco andares

2004
• Ministério da Educação
(MEC) autoriza a criação do
curso de Medicina da Unifor,
após vistoria e aprovação de
laboratórios e infraestrutura
presentes no NAMI
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2014
• Núcleo de Atenção Médica
Integrada se torna braço do
Sistema Único de Saúde (SUS),
ampliando seu alcance a toda a
população de Fortaleza

DEZEMBRO DE 2020

NAMI inaugura novos
consultórios e laboratórios
para alunos da área de saúde

2014
• Ministério da Saúde concede
aval para o funcionamento
pleno do Centro Especializado
em Reabilitação Nível II,
responsável pelo tratamento de
pessoas com deficiência física
e auditiva

MARÇO DE 2020

Em função da pandemia de
Covid-19, profissionais do NAMI
passam a realizar atendimento
remoto para acompanhar a
rotina de pacientes, conforme
recomenda o Conselho Regional
de Medicina do Estado do Ceará
(CREMEC)

SETEMBRO DE 2020

Núcleo de Atenção Médica
Integrada passa a realizar
testagem de Covid-19 em
profissionais da rede privada
de ensino
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2021

Profissionais do NAMI
são homenageados
pelo Sindicato dos
Estabelecimentos de
Educação e Ensino da
Livre Iniciativa do Estado
do Ceará (Sinepe-CE) em
reconhecimento ao seu
trabalho no combate à
Covid-19
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Usina de
inovação
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A

Estudantes da Unifor
contam com laboratórios
de alta tecnologia /
Créditos: Ares Soares

primazia do cérebro
sobre a mão há muito
já deixou claro: não há
economia ativa, empreendedorismo, abertura de novos
mercados e muito menos inovação
sem o arrojo inteligente da Ciência.
Daí porque, há 50 anos, a Fundação
Edson Queiroz investe para que a
Universidade de Fortaleza equilibre
em pé de igualdade sua vocação
para ensino, pesquisa e extensão.
No campus, o saber aplicado ao
fazer, aquele que busca não só
criar mão de obra especializada,
mas também aprimorar e revolucionar modelos e sistemas socioprodutivos, tem endereço certo: é
por meio da Diretoria de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (DPDI)
que ideias pujantes se aliam à mais
alta tecnologia e saem dos laboratórios do Parque Tecnológico da
Unifor para impactar positivamente
na vida social.
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Em curso, cerca de 600 projetos
sobre os mais diversos fenômenos
da vida moderna buscam inovar
nas áreas de Comunicação e Gestão,
Jurídica, Saúde e Tecnologia. São
pesquisas nascidas nos cursos
de graduação e pós-graduação da
Unifor que mobilizam tempo e investimento continuado para fazer
jus ao árduo trabalho intelectual de
pesquisadores seniores e iniciantes
hoje articulados em 31 grupos de
aproximadamente 900 linhas de
pesquisa.
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Pensar e inovar para transformar o mundo, melhorar o que
está posto, desvendar o que parece insolúvel, tornar possível o
improvável, reprogramar realidades difíceis. E afinal, como
não reconhecer, por exemplo, o
impacto vital de uma pesquisa
voltada ao desenvolvimento
de biofármacos, os medicamentos mais caros do mundo,
que, no campus, “brota” do leite
de cabras geneticamente modificadas? Em parceria com a
Fiocruz-CE, a Unifor tornou
a façanha possível, lançando
mão de tecnologias inovadoras
como a Engenharia Racional de
Proteínas e a Clonagem Animal.

UNIFOR
CONTA COM
APROXIMADAMENTE
900 LINHAS DE
PESQUISA

Estudo pioneiro explora a produção de
biofármacos / Créditos: Ares Soares
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No ranking dos orgulhos internos há muito mais o que subir
ao pódio. Assim, que nota dar
à invenção da Saliva Artificial,
projeto pioneiro no Brasil, vinculado aos cursos de Odontologia e
Farmácia da Unifor, que vem beneficiando pessoas em tratamento
de câncer na região da cabeça e
pescoço, cujas seqüelas de sessões
de quimio ou radioterapia são,
entre outras, sensação de extrema
secura na boca e dificuldade para
falar e engolir? O que dizer ainda
de uma aparentemente simples
descoberta sobre fibras alimentares capazes de detectar tumores
cancerígenos ainda em seu início?

CAPACETE ELMO,
CRIADO PARA EVITAR A
INTUBAÇÃO DE PACIENTES
Digna de aplausos, cada jornada científica também requer
retroalimentação, além de sensibilidade e prontidão diante das
urgências do tempo presente.
Assim, se provado está que a
Ciência salva vidas como não
investir ainda mais em pesquisa
diante da maior crise sanitária
global causada pela pandemia
da Covid-19? A Fundação Edson
Queiroz invest iu. Além de
lançar, com recursos próprios,
um edital no valor de R$ 400 mil
para professores-pesquisadores
da Unifor cujo pensamento se
volta à diminuição dos impactos
negativos de uma doença sem
precedente no mundo, também
se orgulha de ser parte do pool
de instituições públicas e privadas que tornaram possível o
capacete Elmo, um mecanismo
de respiração artificial não invasivo capaz de evitar a intubação de pacientes, reduzindo
em 60% a necessidade de internações em leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
Bem sucedidos, os resultados dos
testes clínicos com o Elmo legitimaram a etapa seguinte,
não menos impactante e bem-vida: sua produção em escala industrial. Com o aval da
Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa), coube então
à Esmaltec, empresa do Grupo
Edson Queiroz, a fabricação
e comercialização do dispositivo cuja patente já goza de registro no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).
Vale destacar: em progressão
infinita, cada mérito científico
proveniente da Unifor converge
para o Parque Tecnológico da
Unifor e sua concentração de
empresas, incubadoras de negócios, centros de pesquisa e
laboratórios, somatório que o
torna um ambiente 100% favorável à inovação. Inaugurado em
julho de 2017, o TEC Unifor tem
cerca de 3.000 m² e hoje abriga
corporações atuantes e multinacionais com vocação tecnológica, como IBM, Eletra Energy
Solution, Ivia, Mob Telecom,
Casas Magalhães, PathFind,
Unimed Ceará e Softtek.
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 50 ANOS
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PARQUE
TECNOLÓGICO
UNIFOR TEM
CERCA DE
3.000 M²

Empresas do Grupo Edson
Queiroz também estão em
“casa”. A Nacional Gás Butano,
distribuidora de gás de petróleo
liquefeito (GLP), mantém parceria com o Núcleo de Tecnologia
da Combustão da Unifor, enquanto a empresa de eletrodomésticos Esmaltec é parceira do
Laboratório de Refrigeração e
Condicionamento de Ar.

O BERÇO HIGH TECH
Inovação. Eis o ímã que atrai as
pequenas, médias ou grandes
empresas para dentro da universidade, seja com vistas a desenvolver projetos conjuntos ou
encontrar suporte para o aperfeiçoamento de produtos e serviços já existentes. No campus
da Unifor, a busca por empreender de forma inovadora passa
a contar ainda com o EDETEC
(Espaço de Desenvolvimento
de Empresas de Tecnologia),
incubadora de empresas de
base tecnológica que vem estimular e agilizar a transferência
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de resultados de pesquisa para
atividades voltadas à produção.
Foco, portanto, nas startups, negócios ainda em fase inicial de
desenvolvimento ou já maduros
que precisam ser aprimorados
para se lançarem no mercado.
Desde 2017, empresas e projetos promissores que podem
ser amadurecidos por meio do
uso e compartilhamento de área
física, infraestrutura, recursos,
facilidades, serviços e apoios orbitam em torno da EDETEC. Lá,
numa fase de pré-incubação, são
orientados sobre concepção de
produtos, processos ou serviços
inovadores de base tecnológica,
estrutura modelos de negócios,
operações e formalização do
empreendimento; realização
de testes e finalização de protótipos de produtos. Já a incubação
prevê o desenvolvimento de produtos, processo ou serviços inovadores de base tecnológica; a
mobilização de competências e
recursos físicos; a captação de
recursos financeiros; e, por fim,
o estabelecimento de parceria
com outras instituições e empresas para atingir o mercado.

TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
L abor atór io de For m aç ão
e I n t e g r a ç ã o ( I n n o l a b) .
Laboratório de Internet das
Coisas. Laboratório de Projetos
Externos. Bluelab. Para colocar em prática o conceito da
universidade empreendedora,
a produção e inovação tecnológica conta ainda com o suporte do Núcleo de Aplicação
em Tecnologia da Informação
(NATI). A ele cabe apoiar a formação prática dos alunos de graduação e pós-graduação e a nas
áreas de tecnologia e afins, contribuindo para a interdisciplinaridade e a interação de teoria e
prática.
Para isso, o NATI possui seis
ambientes de tecnologia e, no
momento em que a rapidez
das informações marca as mudanças na sociedade, o Innolab
cresce aos olhos. Voltado para
a pesquisa e desenvolvimento
de projetos interdisciplinares
de Tecnologias da Informação
e Comunicação, é através dele
que se dá a criação de produtos
e serviços tecnológicos inteligentes para áreas de cidades,
saúde, dentre outras.

A UNIVERSIDADE DE FORTALEZA COLABORA
COM A DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER
oferecendo acesso gratuito e direto ao seu
acervo de periódicos disponibilizado online
no site da instituição. Alunos, professores
e a sociedade de um modo geral podem ter
acesso a seis revistas acadêmicas editadas
pela instituição que reúnem artigos científicos,
resenhas e textos acadêmicos. São elas:
• Revista Pensar, vinculada ao Centro de
Ciências Jurídicas da Universidade de
Fortaleza (Unifor), existe desde 1992.
• Revista Subjetividades, vinculada ao
Programa de Pós-graduação em Psicologia,
surgiu em 2013 como um melhoramento qualitativo da revista Mal-Estar e Subjetividade,
fundada em 2001.
• Revista Brasileira em Promoção da Saúde que
é editada pelo Centro de Ciências da Saúde da
Unifor desde 1984.
• Revista de Humanidades da Unifor, vinculada ao Centro de Ciências da Comunicação
e da Gestão, fundada em 1984.
• Revista Ciências Administrativas, fundada
em 1998, é o veículo quadrimestral de divulgação científica do Centro de Ciências
da Comunicação e Gestão (CCG).
• Revista Tecnologia, fundada em 2014, é publicada semestralmente, recebendo contribuições acadêmicas do Centro de Ciências
e Tecnologia.
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Em tempo: a área de Formação
e Integração do NATI atende
públicos interno e externo,
podendo estabelecer parcerias
com empresas, organizações e
instituições no eixo público
e privado para a execução de
projetos de pesquisa aplicada
e desenvolvimento e eventos
acadêm icos ( h ackat hon s,
workshops, seminários, treinamentos), bem como responsabilidade social.

52

A CONEXÃO PLANETÁRIA DAS MENTES
Plugada ao mundo, a Fundação
Edson Queiroz, por meio da
Universidade de For taleza,
investe em pesquisas que se
notabilizam por impactar globalmente, dando a ver o resultado direto de uma continuada e
sólida política de internacionalização. Permanente, portanto,
é também o apoio à formação de
seus professores em centros de
excelência internacional, um
feito que se propaga no tempo
a partir de parcerias firmadas
com instituições de referência
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NATI oportuniza a formação prática
dos alunos / Créditos: Ares Soares

como MIT (Massachusset s
I n s t it ute of Te ch nolog y),
Columbia University e Harvard
University, para citar algumas.
A favor da formação de excelência, vale ainda ressaltar a
criação do Programa Unifor
Fellowship, que prevê a aproximação e contr ibuição de
pesquisadores de renome internacional junto às pesquisas
desenvolvidas na Unifor. Ao
todo, são mais de 400 professores-doutores hoje diretamente
apoiados por meio de diferentes
editais de fomento à pesquisa,
fortalecendo, em cadeia, grupos
de pesquisa, a publicação de

alto impacto e novas pesquisas
multidisciplinares que também
envolvam os estudantes incentivados a participar das atividades científ icas por meio
de bolsas do P rog rama de
Iniciação Científica (Probic)
viabilizadas com recursos da
Fundação Edson Queiroz.

A UNIVERSIDADE DE FORTALEZA ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E SUA
APLICABILIDADE POR MEIO DE DIFERENTES GRUPOS, LABORATÓRIOS E PROGRAMAS.
DESTACAM-SE:
• Laboratório de Inovação (Innolab)
• Laboratório de Pesquisa e Inovação
em Cidades (Lapin)

• Laboratór io de Ref r igeração e
Condicionamento de Ar (LRCA)

• Programa de Integração Acadêmica

• Laboratório de Estudos dos Usuários
e da Qualidade de Uso de Sistemas
(LUQS)

• Laboratór io de Engen ha r ia do
Conhecimento (LEC)

• Núcleo de Tecnologia de Combustão
(NTC)

• Laboratór io de
Prototipagem (LIP)

• Núcleo de Biologia Experimental
(NUBEX)

Inovação

e
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Para além do fomento ao desenvolvimento da pesquisa, a
criação de um programa inovador de premiação à produtividade dos pesquisadores tem
cumprido o papel de estimular
ainda mais a produção acadêmica. O prêmio anual é concedido àqueles que alcançarem as
metas da política de pesquisa
da Universidade, como a publicação de artigos científicos em
periódicos de alto impacto ou
desenvolvimento de projetos
em parceria com empresas e
governos.
A excelência das pesquisas realizadas na instituição não se
mede apenas pelos resultados
apresentados, mas também
pelos protocolos de investigação que asseguram as boas
práticas e a ética no trabalho
científico. Nesse sentido, foram
criados, respectivamente, em
2001 e 2009, o Comitê de Ética
em Pesquisa e a Comissão
de Ética no Uso de Animais
(CEUA). O Comitê de Ética, particularmente, está registrado
junto ao Ministério da Saúde
para garantir o compromisso
com os princípios morais vigentes nas investigações com
seres humanos.
Profícuo, o ecossistema de
pesquisa e inovação cultivado
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pela Diretoria de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação
(DPDI) é vitrine e oxigênio para
pesquisas científicas que colaboram tanto para o aprimoramento do ensino na própria
instituição quanto impactam
o público externo por meio de
processos, produtos e ações
i novadora s, cont r ibu i ndo,
assim, para a construção de
uma reputação exemplar da
Fundação Edson Queiroz e
Unifor junto ao meio científico
regional e nacional.
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Parque Tecnológico abriga empresas
e incubadoras com o objetivo de
promover soluções de inovação /
Créditos: Ares Soares
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LINHA DO TEMPO

PESQUISA E INOVAÇÃO
2012
1997

Defesa da primeira dissertação
de mestrado acadêmico da
Unifor, por Alexandre Paiva
Damasceno, intitulada “Um
Modelo Multivariado para a
Avaliação dos Contribuintes
que requerem Parcelamento de
Débitos”

Palestra proferida por Bill
Clinton, ex-presidente dos
Estados Unidos, reuniu 2
mil pessoas na Unifor em
visita marcou o lançamento
do Programa de Educação
Corporativa

Nascimento de Beta, o segundo
clone transgênico de cabra da
América Latina

Professores e alunos
desenvolveram o projeto Saliva
Artificial, iniciativa pioneira
no Ceará

Lançamento do primeiro
“robô-bombeiro” do país,
o saci (sigla para Sistema
de Apoio ao Combate de
Incidentes)

JULHO DE 2012

2016

Nascimento de duas cabras
modificadas com genes
humanos, pesquisa fruto de
uma parceria entre a Unifor e a
Universidade da Califórnia em
Davis (EUA)

A revista científica
internacional Nature
Microbiology publica o
artigo de autoria da médica
infectologista Dionne Bezerra
Rolim, docente da Unifor

2013

NOVEMBRO DE 2016

Inauguração do Núcleo de
Biologia Experimental (Nubex)

2009

Início das pesquisas para
a produção de proteínas
como lisozima e lactoferrina
humana a partir do leite
de cabras geneticamente
modificadas
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Nascimento da cabra Gluca,
primeiro caprino transgênico da
América Latina

2015

2002

2004

2014
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Nascimento de três clones
machos transgênicos para
lactoferrina, proteína
encontrada no leite humano

2017

Criação do Laboratório de
Pesquisa e Inovação em Cidades
(Lapin)

2018

Workshop apresenta soluções
de inovação para o campo da
Saúde

OUTUBRO DE 2018

A Unifor lança o Global
Research Fellowship Program,
iniciativa destinada a expandir
o alcance global da instituição

JULHO 2017

Inauguração do Parque
Tecnológico da Universidade
de Fortaleza (TEC Unifor)

AGOSTO DE 2019

A Unifor reúne renomados
pesquisadores internacionais
para realizar palestras sobre os
desafios da ciência

JANEIRO 2020

ABRIL 2020

Unifor participa do projeto de criação
do capacete de respiração assistida
“Elmo”, em parceria com instituições
públicas e privadas cearenses

JUNHO DE 2020

Unifor apoia dez projetos de pesquisa
focados na contribuição significativa
e imediata no enfrentamento do vírus
Sars-CoV-2

NOVEMBRO DE 2020

Anvisa autoriza produção
do capacete Elmo em
escala industrial, aval
concedido à Esmaltec,
empresa do Grupo Edson
Queiroz, para fabricá-lo e
comercializá-lo

A pesquisadora Brigitte Jaumard
é convidada para palestra sobre
otimização em larga escala
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