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melhores

Graduações da UNIFACS recebem estrelas no Guia Melhores Universidades

Negócios Internacionais
Publicidade e Propaganda
Turismo

Administração
Ciência da Computação
Design Gráfico
Engenharia Elétrica
Marketing
Relações Públicas
Sistemas de Informação

A Universidade Salvador – UNIFACS acumula várias premiações ao longo destes
37 anos de existência, que comprovam a
excelência reconhecida em todo o país. A
mais recente está no Guia do Estudante
Melhores Universidades 2009, que chega
às bancas no fim do mês de outubro.
Nesta edição, a UNIFACS aparece com 10
cursos estrelados: Negócios Internacionais,
Publicidade e Propaganda e Turismo avaliados com quatro estrelas e Administração,
Ciência da Computação, Design Gráfico,
Engenharia Elétrica, Marketing, Relações
Públicas e Sistemas de Informação avaliados em três estrelas. Neste ano, o Guia
avaliou 9.371 cursos de 1.332 instituições
de ensino superior de todo o Brasil.
Há três anos, desde que o Guia instituiu
a avaliação por estrelas, a UNIFACS tem
seus cursos estrelados. A publicação tem
o objetivo de orientar o vestibulando
sobre o quê e onde estudar, além de trazer informações sobre cursos superiores,
profissões e mercado de trabalho.
Este ano a UNIFACS também foi classificada como a segunda melhor universidade do Norte/Nordeste no Índice Geral de

Cursos (IGC), do MEC. Divulgado pela
primeira vez no ano passado, o IGC foi
criado com o objetivo de permitir que a
sociedade acompanhe a avaliação dos
cursos de graduação e pós-graduação
(mestrado e doutorado) existentes no
país. Ainda ganhou o título de melhor
Escola de Negócios do Norte/Nordeste
pelo guia “Os Melhores MBAs do Brasil”,
da Revista Você S.A.
Alunos brilhantes - As premiações da
UNIFACS também vêm por meio dos alunos que se destacam em diversas áreas.
Entre tantos que já tiveram trabalhos
premiados, está Damiana Torres, aluna
do Mestrado em Administração, que
teve seu artigo “Estrutura de Propriedade
e Controle, Governança Corporativa e
o Alisamento de Resultados no Brasil”,
eleito em primeiro lugar da área de
Contabilidade no Encontro da Anpad
(Associação Nacional de Pós-graduação e
Pesquisa em Administração).

Avaliação Docente e Discente 2009.2
No período de 5 a 16 de outubro, a UNIFACS
realiza, com apoio do DCE e da APFACS, as
Avaliações Docente e Discente 2009.2. O
objetivo principal é analisar o processo ensinoaprendizagem, para fins de planejamento e
fortalecimento das ações pedagógicas dos
próximos períodos letivos, além de fornecer
informações importantes para que o professor
possa acompanhar seu próprio desempenho.
O processo avaliativo consiste na aplicação de

três questionários, cada um composto por questões como auto-avaliação docente; avaliação da
turma pelo docente e avaliação do docente pelos
estudantes. Os professores que o desejarem, poderão ter acesso ao resumo da avaliação do seu
desempenho pelos estudantes e os alunos podem
acompanhar a avaliação da turma e do curso.
Os questionários estão disponíveis nos portais do
Professor e do Estudante.

Universidade Salvador - UNIFACS

De hoje a oito - informativo semanal

6ª Jornada de

Iniciação Científica

será necessária no fim do curso. Ela estará
apresentando na JUIC o projeto “Gestão
de Tecnologia Aplicada ao Desenvolvimento Limpo”, desenvolvido ano passado.
Os estudantes interessados em participar
da JUIC devem entrar em contato com
Coordenação de Pesquisa e Inovação, no
Prédio da Pós-Graduação (6º andar), no
Stiep, ou ligar para o telefone 32718193 e, ainda, solicitar informações
através do e-mail: pesquisa@unifacs.br.

ARHTE na Feira do Empreendedor
O ARHTE, projeto interdisciplinar dos
cursos de engenharia elétrica, mecatrônica, civil e mecânica, vai estar presente
na Feira do Empreendedor por meio da
apresentação de cinco projetos de estudantes que foram convidados para fazer
parte do estande do Sebrae. Os projetos,
desenvolvidos por alunos do 4º semestre,
são: SPV – Sensor de Presença Veicular,
que funciona como um sensor para o
ponto-cego do retrovisor do automóvel;
Plotter de placa de circuito impresso;
TKTatu – Robô de Inspeção Tubular, que
fará a inspeção, gravando imagens, nos
tubos de gás natural; Biruta Eletrônica,
aparelho remoto que se comunica com

a central através da tecnologia Zigbee este aparelho já está gerando patente e
sendo negociado com indústrias do Pólo
- e ainda tem o Tec-X, sistema mecânico
embasado na ergonomia usado para
facilitar a troca de pneus.
O projeto ARHTE, criado há três anos
na UNIFACS, já conta com diversas premiações como a Menção Honrosa no
Prêmio Top Educacional da Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior (ABMES) e o primeiro lugar no
Concurso de Ideias Inovadoras de 2008.
Na Feira, os alunos terão a oportunidade de manter contato com empresários
e divulgar seus projetos.

Gente Gente Gente
 Alunos dos cursos de pós-graduação
participam até o dia 13 de outubro do
Seminário Internacional de Atlanta. Entre
as atividades estão palestras na Universidade de Atlanta e visitas a empresas.

 Será iniciada na segunda quinzena
de outubro uma nova turma do curso de
Marketing Esportivo em parceria com o
Esporte Clube Vitória. O curso, ministrado
pelo diretor de marketing do Vitória, Ricardo Azevedo, tem como objetivo habilitar
profissionais e estudantes para o trabalho
com produtos esportivos e mostrar a grande diversidade de negócios na área.
 Nos dias 16 e 17 de outubro,
a UNIFACS sedia o 2º Seminário de
Atualização sobre Envelhecimento, no
Campus Iguatemi (PA8). Especialistas da
área participarão de palestras, debates
e mesas-redondas sobre temas que envolvem atividades de bem-estar à saúde
do idoso. As inscrições podem ser feitas
no balcão da Promovi, clinica realizadora
do evento, instalado no térreo do PA8,
na sede da clínica (na Graça) ou no site
www.promovi.com.br.
 Segue até o dia 20 de outubro o
Seminário de Discussão sobre Grandes
Temas em Arquitetura e Urbanismo, no
Campus Amaralina (PA3). Organizado pelos alunos da disciplina de Metodologia
do Projeto e coordenado pela professora
Ângela Magalhães, o evento reúne uma
série de temas relevantes na profissão
de Arquitetura e que são abordados
nos trabalhos finais de graduação, para
discussão com convidados.
 O Festival de Verão está selecionando estagiários para coordenar as redes
sociais web (twitter, orkut, msn e outros),
no período de outubro a janeiro, e para
atuar como produtor no Parque de Exposições durante o período que antecede
o evento e nos dias da festa, entre os
meses de dezembro e janeiro. Os interessados devem se inscrever na secretaria do
curso de Gestão de Eventos.
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 A aluna Paula Amaral, do curso de
Negócios Internacionais, intercambista na
Universidad de Granada (Espanha), foi a representante do Brasil na recepção ao prefeito
de Granada, que aconteceu na instituição.
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A UNIFACS realiza, no próximo dia 7 de
outubro, a 6ª Jornada de Iniciação Científica da UNIFACS (JUIC), que acontece
das 8 às18 horas no auditório do Campus
Iguatemi (PA8), com o objetivo de
promover a divulgação e a avaliação dos
trabalhos individuais desenvolvidos pelos
alunos da graduação.
A Iniciação Científica é a oportunidade de
colocar o aluno desde cedo em contato direto com a atividade científica e engajá-lo
na pesquisa. Exemplo disso é a aluna Thais
Cairo, do curso de Negócios Internacionais. Bolsista da Fapesb pelo segundo ano,
ela confirma a importância da pesquisa.
“Consegui, através da Iniciação Científica,
o estímulo para estudar ainda mais e com
isso já conquistei dois prêmios Mérito
Acadêmico”, afirma.
Thais ainda ressalta a vantagem de aprender, por meio da pesquisa, a desenvolver
artigos e projetos dando mais embasamento para a elaboração da monografia que
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