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 Inscrições abertas

A matrícula dos aprovados
para o Semestre I das Casas de
Cultura de Estrangeira da UFC
será no dia 11 de julho, de 8h às
12h e de 14h às 17h, na Casa para
a qual o candidato se inscreveu.
A matrícula dos classificáveis
acontece dia 12 de julho, às 9h,
em cada casa. As aulas começam
dia 13 agosto. A lista dos
aprovados está no site da
Coordenadoria de Concursos:
www.ccv.ufc.br. São ofertadas
792 vagas distribuídas entre as
Casas de Cultura Alemã (110),
Britânica (154), Francesa (191),
Hispânica (132), Italiana (88) e
Portuguesa (117). Outras infor-
mações: 85 3366.7606.

Casas de Cultura:
Matrículas no dia 11

...até o dia 11: 00V Seminário
Regional de Auditoria e Contro-
ladoria e VII Fórum Estadual de
Auditoria, até o dia 11. O encontro
será nos dias 12 e 13 de julho, no
Auditório do SEST/SENAT. A
promoção é da FEAAC/
PROAUDI. Informações: 85
3253.4161 / 3226.5007.

...até o dia 18: para o
Mestrado e Doutorado em
Farmacologia. O edital está no site
www.prppgr@ufc.br . Outras
informações: 85 3366.8332

...até o dia 11: para seleção
de professor substituto dos
departamentos de Computação,
História, Filosofia, Comunicação
Social, Arquitetura e Urbanismo,
Administração e Casa Amarela
Eusélio Oliveira. Informações 85
3366.7407 ou no site www.ufc.br,
link Concursos e Editais.

O Reitor da UFC, Prof. Ícaro
Moreira, recebe hoje, às 8 h, em seu
gabinete o deputado Eudes Xavier
(PT-CE).

Artigo apresentado por alunos
e professores da UFC, sobre
desenvolvimento de ambientes
interativos por meio de objetos de
aprendizagem para o ensino da
Física Quântica, foi considerado
o melhor, entre 130, no XIII
Workshop sobre Informática na
Escola. O evento fez parte do
XXVII Congresso da Sociedade
Brasileira de Computação,
realizado no Rio de Janeiro.
Herbert Lima, mestrando em
Ciência da Computação,
recebeu a premiação em nome
da equipe. Os orientadores foram
os professores Mauro Pequeno
e José Aires Filho.

A Pró-Reitoria de Extensão da UFC promove hoje, no auditório
da Reitoria, a partir das 10h, reunião com representantes de
prefeituras de 14 municípios cearenses. O encontro faz parte da
articulação para o desenvolvimento de projetos e ações conjuntas
na área de inclusão produtiva. Entre os convidados, estão os
prefeitos das cidades de Acaraú, Aquiraz, Aracati, Campos Sales,
Caucaia, Crato, Eusébio, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte,
Maracanaú, Maranguape, Missão Velha e Sobral e professores
envolvidos em projetos de extensão.  Esses municípios, por estarem
habilitados em gestão plena do Sistema Único de Assistência Social,
podem ser contemplados com recursos do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que lançou
edital para ações de inclusão produtiva.

A Maternidade Escola Assis
Chateaubriand inaugura o
Centro de Parto Humanizado na
quarta-feira (11), às 10 h. Ali as
mulheres que tiverem parto
normal poderão ter o filho em
quarto individual, com acom-
panhante. O Centro tem nove
apartamentos com banheiros e
toda a estrutura para se fazer o

MEAC inaugura Centro de Parto Humanizado
parto e prestar os primeiros
atendimentos ao bebê. Os anti-
gos apartamentos particulares
existentes no terceiro andar do
prédio da MEAC foram refor-
mados, equipados e mobiliados
conforme o Programa de
Humanização no Pré-Natal e
Nascimento. A MEAC realiza
cinco mil partos por ano.

UFC e 14 prefeituras promovem inclusão

Computação: trabalho

é premiado no RJ

Professor emérito
 O Conselho Universitário,

reunido na última sexta-feira,
aprovou a concessão do título de
Professor Emérito a Neudson Braga
e Liberal de Castro (Arquitetura) e
Elias Boutala Salomão (Medicina).

Eudes Xavier

No próximo domingo, às 22 h,
o Programa Contexto Geral da TV
União exibirá entrevista do  Reitor
Ícaro Moreira. Na última quinta-
feira, ele foi entrevistado na TV
Assembléia no programa Questão
de Ordem. Na quarta, visitou diri-
gentes de O Povo, Diário do Nor-
deste/Sistema Verdes Mares e O
Estado.

Reitor na mídia


