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Ícaro destaca ciência e inclusão social
A primazia da excelência aca-

dêmica, o engajamento cada vez
maior da Instituição nas políti-
cas de inclusão social e o res-
gate de dívidas históricas para
com o Ceará e o Nordeste, es-
tes são postulados que deverão
inspirar a gestão do Prof. Ícaro
Moreira, segundo ele revelou em
seu discurso de posse, terça-fei-
ra, dia 5, no Ministério da Edu-
cação. O novo Reitor, que as-
sume o cargo no próximo dia
22, fundamentou-se em sua lar-
ga vivência como pesquisador
para realçar a importância da
atividade científica na Universi-
dade, que assim contribui, ain-
da mais, para o avanço social e
econômico.

Um grande número de per-
sonalidades, incluindo o Secre-
tário da SESU, Ronaldo Mota;
o Presidente da ANDIFES,
Arquimedes Diógenes Ciloni,
deputados e senadores cea-
renses,  autoridades universitá-

A Profa Márcia Vidal é a nova Che-
fe do Depto de Comunicação Social
da UFC. A vice é a Profa Liana
Amaral. À frente da Coordenação do
Curso ficará o Prof. Ronaldo Salgado,
tendo como vice a Profa Glícia Bezer-
ra. Integram o Conselho da Coorde-
nação do Curso os professores Silas
de Paula, Inês Vitorino, Agostinho
Gósson e Beatriz Furtado.

 Comunicação Social

rias e membros do alto escalão
do MEC estiveram presente à
cerimônia, presidida pelo Minis-
tro da Educação, Fernando
Haddad. Este destacou como
muito positivo o momento que a
educação atravessa em nosso
País, enquanto o Secretário
Ronaldo Mota parabenizou a
UFC pelo desempenho de seus
alunos no ENADE.

A transmissão do cargo de
Reitor terá lugar na Concha A-
cústica, iniciando-se com apre-
sentação da Orquestra Sinfôni-
ca Jovem UFC/SESI. No mo-
mento, a equipe de pró-reitores
que acompanhará o Prof. Ícaro
está se preparando para a tran-
sição, tendo recebido integral
apoio do atual Reitor, Prof. Luís
Carlos Uchoa Saunders. No dia
25 de junho, quando o novo
Reitor apresenta oficialmente
sua equipe, a UFC estará come-
morando o 52o aniversário de
sua instalação.

Casas de Cultura
oferecem 792 vagas

Secitece entrega
novos equipamentos

Estão abertas, até 15 de ju-
nho, exclusivamente pela Internet
(www.ccv.ufc.br), as inscrições
para o teste de admissão ao Se-
mestre I dos cursos oferecidos
pelas Casas de Cultura Estran-
geira da UFC. São 792 vagas, dis-
tribuídas entre as Casas de Cul-
tura Alemã (110), Britânica
(154), Francesa (191), Hispâni-
ca (132), Italiana (88) e Portu-
guesa (117). O teste de admis-
são constará de provas de Lín-
gua Portuguesa (compreensão de
textos e gramática) e Conheci-
mentos Gerais.

A Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Educação Superior
(Secitece) entregou mais US$
944,7 mil em equipamentos im-
portados da Alemanha para qua-
tro laboratórios da UFC e um da
UECe. São beneficiados, na Uni-
versidade Federal, os laboratórios
de Estudo da Qualidade de Servi-
ço, Engenharia de Sistemas de
Computação, Física e Metrologia.
Os equipamentos são tombados
pela Funcap, responsável pela ges-
tão, e vinculados ao Instituto Cen-
tral de Pesquisa e Desenvolvimen-
to - ICPD/Secitece.

 Idade Média
Estão abertas inscrições para o

VII Encontro Internacional de Estu-
dos Medievais, que acontece, de 3 a
6 de julho, no Centro de Humanida-
des da UFC. Mais informações no
endereço www.viieiem.ufc.br ou
pelo telefone 3366.7617.

 Homenagem ao Necim
A Assembléia Legislativa realiza

dia 13, às 15h, sessão solene em ho-
menagem ao Núcleo de Ensino de
Ciências e Matemática (Necim), pe-
los 22 anos promovendo a melhoria
do ensino no Ceará e, em especial,
pelos 15 anos na coordenação das
Olimpíadas Cearenses de Ciências.

 Artur Bispo do Rosário
Nos próximos dias 14 e 15, reali-

za-se, no Centro Cultural Banco do
Nordeste, o seminário “As coisas ao
rés-do-chão: Artes de Arthur Bispo
do Rosário”. A UFC apóia o evento,
através do Instituto de Cultura e Arte,
Mestrado em Letras e Teatro Uni-
versitário. Informações pelos fones
3366.7618 e 3366.7619.

 Internet & Ensino
O Prof. Júlio César Araújo, do

Depto de Letras Vernáculas da UFC,
lança dia 14, no Centro Cultural Oboé,
o livro “Internet & Ensino: novos
gêneros, outros desafios”. Trata-se
de uma coletânea de 19 artigos que
analisam aspectos do mundo digital.


