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Novas ações consolidam os campi
implantados no interior do Estado

O Reitor Luis Carlos Uchoa
Saunders recebe, nesta segun-
da-feira, os prefeitos do Crato,
Samuel Vilar de Alencar Ara-
ripe, e de Sobral, José Leônidas
de Menezes Cristino. Serão
discutidos detalhes referentes
aos campi implantados pela
Universidade Federal do Ceará
na Região Norte e Cariri.

A Prefeitura do Crato doou
terreno de 16ha, no bairro Mu-
riti, onde a Universidade vai
instalar as áreas de Ciências
Agrárias e de Cultura e Arte,
integrantes do Campus do Ca-
riri, que também possui unidades
em Barbalha e Juazeiro do
Norte. No caso de Sobral, em
área também doada pela Pre-
feitura, a UFC iniciará a cons-

“Arte, Cultura e Educação na
Contemporaneidade” é o tema
da IV Semana de Humanidades
da UFC, que começa nessa terça-
feira, dia 24, com apresentação
do Grupo Fulô da Aurora, às 8h
da manhã, nos jardins da Reitoria.
Às 9h, o Prof. Luis Botelho Albu-
querque, da Faculdade de Edu-
cação, faz a palestra de abertura,
no auditório da Reitoria. Falará
sobre “O impacto das Artes na
cultura acadêmica contempo-
rânea”. Até o dia 27, estão pre-
vistas mesas-redondas, palestras,
debates, apresentações artísticas,
exibição de filmes e mini-cursos.
A programação completa está
disponível no portal da
Universidade: www.ufc.br

Começa amanhã a Semana de Humanidades

 Regiocom 2007
Estão abertas, até 22 de maio,

no endereço www.prex.ufc.br/
regiocom, as inscrições para o XII
Congresso Internacional de Comu-
nicação para o Desenvolvimento
Regional - Regiocom 2007. O even-
to, coordenado pela Pró-Reitoria de
Extensão da UFC, acontece entre
os dias 23 e 25 de maio, na Facul-
dade 7 de Setembro.

 Acessibilidade
O Projeto Acessibilidade ofere-

ce seis vagas para pessoas com de-
ficiência visual, que serão treinadas
no uso de computadores. O Aces-
sibilidade, projeto de extensão da
UFC, é gratuito e funciona no Labo-
ratório de Informática da Faculdade
de Educação. Informações pelo
fone 3366.7685.

 Carteiras estudantis
Diante da dificuldade que muitos

estudantes estão tendo para
imprimir o formulário de solicitação
da carteira estudantil pelo site da
Etufor, o DCE/UFC deverá dispo-
nibilizar, até a tarde desta segunda-
feira, 23, em suas unidades do Ben-
fica e Pici, formulário em branco
para solicitação do documento.
Mais informações no endereço
www.dce.ufc.br

trução das instalações dos cinco
novos cursos implantados em
2006. No encontro com o Pre-
feito Leônidas Cristino, vão ser
tratadas questões ligadas à infra-
estrutura do campus, como
água, esgoto, energia elétrica,
transporte coletivo e abertura de
ruas e avenidas.

Na próxima quinta-feira, o
Reitor Luis Carlos Saunders
viaja à cidade de Quixadá, à
frente de uma pequena comitiva
de autoridades universitárias, a
fim de implantar ali o Campus do
Sertão Central. Esta é mais uma
etapa do projeto de expansão
que está levando a todo o Estado
o ensino superior público,
gratuito e com a marca de
qualidade da UFC.

 A outra Universidade
O Deputado Roberto Cláudio

solicitou a inserção, nos Anais da
Assembléia Legislativa, de votos de
congratulações ao jornalista Italo
Gurgel pelo artigo “A outra Univer-
sidade”. O texto, que destaca o com-
promisso de um segmento da comu-
nidade acadêmica com a UFC, foi
publicado pelo jornal “O Povo, em
sua edição de 28 de março.

Cursos a distância
Estarão abertas, de 2 a 9 de

maio, exclusivamente pela
internet (www.ccv.ufc.br) as
inscrições para o Vestibular dos
cursos de graduação semi-
presenciais oferecidos pela
UFC: Administração, Química,
Matemática e Letras (Língua
Portuguesa e Língua Estran-
geira). São oferecidas 880
vagas, distribuídas pelos pólos
de Aracati, Aracoiaba, Barba-
lha, Caucaia, Meruoca, Quixa-
dá, Quixeramobim, Russas,
São Gonçalo do Amarante e
Ubajara. A seleção  será feita
no dia 20 de maio.


