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A Coordenadoria de Comunica-
ção Social e Marketing Institucional
está aberta a sugestões e críticas
das comunidades interna e externa,
no endereço ufcinforma@ufc.br.
Alunos, professores e técnico-ad-
ministrativos podem ajudar a divul-
gar a instituição nos informando
sobre  eventos, pesquisas e outras
ações em sua unidade.

Roberto Cláudio Fernandes
Franco Pompeu, aluno do
Programa Pós-Graduação em
Zootecnia da UFC, teve sua
dissertação de mestrado  eleita
pela Sociedade Brasileira de
Zootecnia (SBZ), como a
melhor do país nessa área em
2006. Ele receberá placa e
diploma na 44ª Reunião da
SBZ, que acontece de 24 a 27
de julho, em Jaboticabal (SP).

O trabalho “Morfofisiologia
do dossel e desempenho
bioeconômico de ovinos em
capim Tanzânia sob lotação
rotativa com quatro níveis de
suplementação concentrada”
teve orientação do Prof. Marcos
Cláudio Pinheiro Rogério. O
Coordenador da Pós-Gradua-
ção em Zootecnia, Prof. Breno
Magalhães, explicou que o aluno

Novo destaque nacional para a UFC

O Prof. Marcus Vale, Diretor
Executivo da Seara da Ciência,
integrou a comissão julgadora da 27ª
edição do Prêmio José Reis de
Divulgação Científica do CNPq. O
vencedor foi o Prof. Jeter Jorge
Bertoletti.(PUC/RS).  A entrega do
prêmio será em 8 de julho, na
abertura da reunião da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), em Belém.

Divulgação científica

A CCV lançou, sexta-feira
passada, três novos títulos da
Coleção Literatura no Ves-
tibular : “O Mundo de Flora”
(Angela Gutiérrez), “Três
peças escolhidas” (Eduardo
Campos) e “Entre a boca da
noite e a madrugada” (Milton
Dias). O romance “Dias e
dias”, de Ana Miranda, da
Companhia das Letras, está
também entre os novos títulos
indicados para o Vestibular
2008. Completam a lista: “A
casa” (Natércia Campos);
“Ana Terra” (Érico Veríssimo);
“Aves de Arribação” (Antônio
Sales); “O Guarani” (José de
Alencar); “Poesias incomple-
tas” (Antônio Girão Barroso)
e “Cordéis e outros poemas”
(Patativa do Assaré).

Livros do Vestibular  Encontro Internacional
Começa amanhã, no auditório da

Reitoria, o VII Encontro Internacio-
nal  de Estudos Medievais. A  pro-
gramação continua até o dia 6,  com
palestras no auditório; minicursos, e
comunicações orais na Cultura Fran-
cesa e atividades culturais no Mu-
seu de Arte. Mais informações no
site:  http://www.viieiem.ufc.br

Conflitos Sociais
Pesquisas desenvolvidas pela

UFC, UECe e UERJ serão apresen-
tadas no Seminário Conflitos Soci-
ais e Práticas Políticas, que começa
hoje, às 9h, no NUPER/UFC (Rua
Valdery Uchoa, 7 - Benfica). A pro-
moção é do Departamento de Ciên-
cias Sociais, Programa de Pós-Gra-
duação em Sociologia e Laboratório
de Estudos da Violência, da UFC.

Novo e-mail:
ufcinforma@ufc.brrealizou uma avaliação do

desempenho de produção de
carne de ovinos alimentados com
capim Tanzânia, observando
também que a técnica usada
nesse tipo de pastagem é viável
economicamente. É a segunda
vez que a UFC conquista prêmio
da SBZ. O aluno Rodrigo
Gregório da Silva foi o premiado
em 2005.

ENADE - Essas conquistas
somam-se à dupla vitória da
UFC no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes de
2006. Foi a única Universidade
a obter conceito 5  em três dos
cursos avaliados (Administração,
Ciências Contábeis e Secretariado
Executivo da FEAAC), enquan-
to a aluna Érica Furtado, do curso
de Direito, obteve a melhor nota
entre os alunos de sua área.

Reitor & Servidores
O Reitor Icaro Moreira

recebeu dia 26 representantes
do Sintufce e do comando de
greve dos servidores da UFC.
Como Presidente do Conselho
Universitário,  comprometeu-se
a propor revisão do Estatuto da
UFC quanto ao processo de
consulta à comunidade univer-
sitária para escolha de reitor.
Hoje prevalece o peso de 70%
para o voto de professor, 15%
do servidor e 15% do aluno.
Sobre a proposta do Governo
de transformar hospitais uni-
versitários em fundações estatais
de direito privado, o Prof. Icaro
vai aprofundar o debate com
outros reitores no âmbito da
Andifes. Ele sugeriu ainda criar
comissão para discutir um plano
de saúde dos servidores.


