
   Nº 499 - 12.03.07

 Universidade Federal do Ceará Coordenadoria de Comunicação Social
UFC FAX

Para falar com a Coordenadoria:   E-mail: ufcinforma@yahoo.com.br - Tel. (85) 3366.7330 / 3366.7331
Coordenador: Jornalista Italo Gurgel (RP CE 00452 JP)

Comissão Eleitoral define grupo de
estudantes aptos a votar para Reitor

O Cetrede está com inscrições
abertas até amanhã, dia 13, para o
curso de Especialização em Conta-
bilidade e Planejamento Tributário,
com 45 vagas Informações: fone
3281.3277.

Estão abertas, entre 12 e 16 de
março, as inscrições para a Bolsa-
Arte, destinada a alunos de gradua-
ção. Interessados em participar de-
vem procurar a Secretaria do Insti-
tuto de Cultura e Arte (ICA), no pré-
dio da Reitoria. O telefone para con-
tatos é: 3366.7437.

A Comissão Eleitoral
Central, que coordena o pro-
cesso de consulta à comuni-
dade universitária, para esco-
lha do próximo Reitor da
Universidade Federal do Ce-
ará, realizou nova reunião,
sexta-feira passada. No en-
contro, ficou definido que
estão habilitados a votar, no
próximo dia 28 de março,
somente os alunos regulares
dos cursos permanentes e
presenciais de graduação e de
pós-graduação stricto sensu

(Mestrado e Doutorado).

 Bolsa Arte

UFC recebe primeiros
bolsistas do Timor Leste

 Contabilidade

Pela primeira vez, a UFC re-
cebe bolsistas do Timor Leste,
no âmbito do programa da Ca-
pes/MEC de apoio a estudan-
tes estrangeiros. Os três timo-
renses que chegaram este mês
a Fortaleza são professores da
Universidade Nacional do
Timor Lorosae e vieram fazer
cursos de Mestrado. São eles:
Duarte da Costa Sarmento (En-
genharia Química), Henrique
Mau Doben da Costa (Agro-
nomia - Solos e Nutrição de
Plantas) e Silvério dos Santos
Soares (Economia Rural).

O Timor Leste foi colônia de
Portugal durante 450 anos e
passou outros 24 sob domínio
da Indonésia, tendo vivido san-
grenta luta pela independência.
Hoje, é um país em construção.

 Geografia do Turismo

 Professor substituto
Até a próxima quarta-feira, 14,

estarão abertas inscrições para o
concurso que selecionará nove pro-
fessores substitutos da UFC. As
vagas disponíveis cobrem os seguin-
tes setores de estudo: Ecologia,
Urologia, Psiquiatria, Clínica Médi-
ca/Terapia Intensiva/Semiologia,
Estudos Básicos de Psicologia, So-
ciologia e Língua Portuguesa. Infor-
mações pelo fone 3366.7407, ou no
portal da Universidade: www.ufc.br,
link “Concursos e Editais”.

Foram prorrogadas, até o próxi-
mo dia 16, as inscrições para o Cur-
so de Especialização em Geografia
do Turismo e Gestão Ambiental em
Municípios, oferecido pelo Cetrede.
Informações pelo fone 3366.9855,
com o Prof. Christian Dennys de
Oliveira.

 Residência Médica
Estão abertas, até o próximo dia

16, as inscrições para o Concurso de
Residência Médica 2007 do Hospi-
tal Universitário. Mais informações
através do fone 3366.8189.

Souto Paulino
O Chefe de Gabinete da

Reitoria da UFC, Prof. Fran-
cisco Souto Paulino, continua
internado no Hospital Monte
Klinikum, onde se recupera
dos ferimentos sofridos durante
assalto, no último dia 6 de mar-
ço, em frente ao Sindicato dos
Jornalistas. Logo após a bru-
tal agressão, o Reitor Luís
Carlos Saunders enviou ofício,
ao Procurador-Geral de Jus-
tiça, solicitando a designação
de um Promotor de Justiça
para acompanhar o inquérito
policial em torno do assalto.

Quarta-feira passada, um
grupo de amigos e colegas
de trabalho do Prof. Souto
Paulino realizou Ato de Ora-
ções por sua recuperação, na
sede da Unipaz-CE.

Nesta segunda-feira, a
partir das 9h, acontece um
novo encontro da Comissão,
que é presidida pelo Prof.
Alexandre Rodrigues de
Albuquerque. Será discutida
a composição dos membros
das Comissões Eleitorais
Setoriais. A pauta inclui ain-
da o sorteio da posição das
fotos e nomes dos candida-
tos no painel de votação e nas
cédulas eleitorais. Concor-
rem à Reitoria da UFC o
Prof. Ícaro de Sousa Moreira
e a Profa Ana Iório Dias.


