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Circula o no 36 da “Universidade Pública”
Começa a circular, esta se-

mana, o no 36 da revista “Uni-
versidade Pública”. Para a ma-
téria de capa, que enfoca a ques-
tão do aquecimento global, fo-
ram ouvidos professores da
UFC e pesquisadores de outras
instituições. Também são temas
de reportagens o Frei Tito, o
Plano Diretor do Hospital Uni-
versitário, a residência médica e
o mercado de trabalho para dou-
tores. Às páginas da Entrevista
comparecem os professores
Ícaro Moreira e Jesualdo Fari-
as, eleitos na consulta para es-
colha de Reitor e Vice-Reitor.

“Universidade Pública”, que
circula desde junho de 2000, sai
a cada dois meses, com uma ti-
ragem de 5.000 exemplares.
Circula em toda a UFC, sendo
enviada também às demais uni-
versidades brasileiras, imprensa,
autoridades e instâncias repre-
sentativas da sociedade.

Encerram-se no próximo dia
20 as inscrições para o XXVI
Encontro de Iniciação à Pesqui-
sa, que será realizado de 14 a
15 de junho, no Benfica. As ins-
crições são feitas exclusivamente
por via eletrônica, no endereço
www.encontroic.ufc.br, link
“Inscrições”. Os Encontros
objetivam divulgar as atividades
de pesquisas realizadas pelos
bolsistas de Iniciação Científica,
bem como proporcionar inte-
gração entre as comunidades
acadêmicas da UFC e de outras
instituições de ensino superior.

Iniciação à Pesquisa
encerra inscrições dia 20

 Odontologia: Mestrado
O Programa de Pós-Graduação

em Odontologia da UFC, iniciado
em março de 2005, registra as pri-
meiras cinco defesas de dissertação.
Concluíram com êxito o Mestrado:
Patrícia Dantas Lobo, Denusa
Moreira Veríssimo, Nívea Braga de
Araújo, Daniel de Sá Cavalcante e
Aminthas Alves Brasil Neto.

 Livros do Vestibular
A Coordenadoria de Concursos

- CCV/UFC retirou quatro livros da
lista de obras indicadas para o Ves-
tibular. São eles: “Vinha dos esque-
cidos” (João Clímaco Bezerra),
“Dos valores do inimigo” (Pedro
Salgueiro), “Moça com flor na boca”
(Airton Monte) e “Os Bruzundan-
gas” (Lima Barreto). Quatro novos
títulos serão indicados, dentro em
breve, para o concurso de 2008.

Comunicação lança
agência experimental

O Curso de Comunicação
Social da UFC lançou, dia 12, a
Liga Experimental de Comunica-
ção. O novo projeto de exten-
são, que vai funcionar nos mol-
des de uma agência experimen-
tal, visa proporcionar aos estu-
dantes os primeiros contatos com
um ambiente profissional.

A Liga se propõe atender aos
movimentos sociais, ONGs e
setores da Universidade, elabo-
rando projetos nas áreas de Jor-
nalismo, Publicidade e Propagan-
da. Mais informações no site
www.dcs.ufc.br

 Empresa Junior
A Inova, empresa junior da Fa-

culdade de Economia, Administra-
ção, Atuária e Contabilidade, está
com inscrições abertas para o cur-
so de Gestão de Projetos. Com 30
horas/aula, destina-se a estudantes
universitários de todas as áreas, as-
sim como a profissionais. Informa-
ções pelo fone 3366.7829 ou atra-
vés do endereço inova@ufc.br

 Professor substituto
A UFC vai selecionar professo-

res substitutos para os seguintes se-
tores de estudo: Clinica Médica/
Terapia Intensiva/Semiologia (Depto

de Medicina Clínica); Operações
Unitárias (Depto de Engenharia Quí-
mica); Língua Espanhola, Língua
Francesa e Língua Italiana (Depto de
Letras Estrangeiras). As inscrições
estarão abertas, até o dia 18, na
SRH - fone 3366. 7407.

O Diretor da Faculdade
de Medicina, Prof. Henry
Campos, registrou aplauso,
no Conselho Universitário, ao
artigo “A outra Universida-
de”, de autoria do jornalista
Italo Gurgel, publicado na
edição de 28.03.07 do “O
Povo”. O mesmo artigo foi
inserido nos Anais da Câmara
Municipal de Fortaleza, por
iniciativa do Vereador José
Maria Pontes.

Italo Gurgel comenta que
“a Universidade é um es-
pelho daqueles que nela
trabalham. Reflete o vigor de
seus talentos, o engajamento
institucional de uns, assim co-
mo o descompromisso de ou-
tros.” O texto completo está
disponível no site do jornal:
www.opovo.com.br/opovo/
opiniao/681928.html

“A outra Universidade”


