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Inaugurada a Sala de Inclusão Digital

O Curso de Especialização em
Bioquímica Clínica e Biologia
Molecular está com inscrições aber-
tas até 2 de março. Para obter mais
informações, ligue 3366.8263.

O Curso de Especialização em
Agricultura Familiar Camponesa e
Educação do Campo realiza amanhã,
dia 27, seminário destinado a deba-
ter as políticas públicas para o cam-
po. O encontro acontece na Casa de
Retiro N.S. de Fátima, no Castelão,
a partir das 8h.

A Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis da Universidade Fe-
deral do Ceará inaugurou, na úl-
tima sexta-feira, a Sala de In-
clusão Digital Prof. Raimundo
Holanda de Farias. O espaço
conta com seis terminais de
computadores ligados à Inter-
net, que ficarão à disposição
dos estudantes das 8h às 17h,
de segunda a sexta-feira.

A placa de inauguração foi
descerrada pelo homenageado
e pelo Presidente do Diretório
Central dos Estudantes (DCE),
Júlio Brizzi. O Pró-Reitor de As-
suntos Estudantis, Prof. João
Arruda, disse estar honrado em
resgatar o nome do Prof. Rai-
mundo Holanda, que ocupou na
UFC os cargos de Pró-Reitor de
Assuntos Estudantis, Pró-Reitor
de Extensão e Vice-Reitor.

Sobre a Sala, o Presidente
do DCE considera a iniciativa

 Políticas Públicas
Chegam os livros
sobre Cabo Verde

 Bioquímica

A Coordenadoria de Assun-
tos Internacionais da UFC re-
cebeu, da Fundação Alexandre
de Gusmão, vinculada ao Minis-
tério das Relações Exteriores,
10 caixas de livros contendo
312 títulos com temas ligados ao
arquipélago de Cabo Verde.

A doação faz parte do con-
vênio para criação, na UFC, do
Centro de Estudos Brasil-Cabo
Verde, que tem, como um de
seus objetivos, incentivar dou-
torandos e mestrandos a desen-
volver teses e dissertações re-
lacionadas àquele país africano.

 Humanas: Seminário

 Casa Amarela
A Casa Amarela Eusélio Olivei-

ra montou programação especial
para a Sala Benjamim Abrahão, que
funciona diariamente, com sessões
de cinema abertas ao público. De
terça a quinta-feira, estudantes pa-
gam apenas R$ 3,00.

Estão abertas inscrições para o
seminário “Ação Universitária de
Educação Continuada para as Hu-
manidades”, a ter lugar nos dias 8 e
9 de março. A promoção é do Nú-
cleo de Pesquisas e Estudos em Edu-
cação Continuada para o Desenvol-
vimento das Humanidades, onde o
interessado pode inscrever-se. Infor-
mações pelo fone 3366.9509 ou no
site www.vdl.ufc/humanas.

 Aula inaugural
O Mestrado em Políticas Públi-

cas e Gestão da Educação Superior
terá sua aula inaugural no próximo
dia 2 de março, às 16h, no auditório
da Reitoria. Os ex-reitores Roberto
Cláudio e René Barreira falarão so-
bre ciência, tecnologia e educação
superior. As aulas do Mestrado, para
servidores da UFC, começam dia 5.

Bolsas da Alemanha
beneficiam Prodema

Dentre os 25 estudantes
brasileiros contemplados com
bolsas do Serviço Alemão de
Intercâmbio Acadêmico
(DAAD) para os alunos das
redes Prodema e Prodeam,
quatro são da UFC.

As duas redes integram
programas de mestrado em
Desenvolvimento e Meio Am-
biente e delas participam uni-
versidades públicas do Norte
e Nordeste. Ao todo, já são
10 os alunos da UFC que cur-
sam a pós-graduação com
apoio do DAAD.

“o início da política de inclusão
digital na UFC”, pelo fato de
oferecer a um número maior de
estudantes a oportunidade de
acesso a novas fontes de infor-
mação.

A iniciativa da Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis nesse
campo se estende também às
residências universitárias. Das
14 REUs mantidas pela UFC,
13 já receberam computador e
impressora. Na 14a residência,
o equipamento só não foi entre-
gue, ainda, porque a sala onde
ficará instalado está em reforma.

A maior das REUs, na Rua
Paulino Nogueira, recebeu dois
terminais. O Diretor da Casa,
Reginaldo Nascimento da Sil-
va, aluno do curso de Ciências
Sociais, diz que, com o início
do ano letivo, haverá uma as-
sembléia para definir como será
o uso dos computadores.


