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Escolástica Rejane Ferreira
Moura, do Departamento de En-
fermagem da FFOE/UFC, integra
a equipe de pesquisadores ganha-
dora do Prêmio Nacional Sérgio
Arouca - categoria Trabalho Aca-
dêmico. Do grupo também fazem
parte Annatalia Gomes, Conceição
de Albuquerque e Luiza Jane Eyre
Vieira, da Unifor.

A primeira aluna a concluir o mestrado a distância oferecido
pelo Instituto UFC Virtual  nem precisou sair de sua casa, em
Jacobina (BA), para defender a dissertação. Usando tecnologia de
videoconferência, com os integrantes da banca em Brasília e no
Ceará, Eliã Siméia Martins defendeu, no dia 30 de julho, a disser-
tação intitulada “A internet como meio de ensino, aprendizagem e
divulgação científica no campo da Geografia: estudo de caso sobre
a implantação do Museu Virtual de Jacobina - Bahia”. É a primeira
dissertação do Programa de Mestrado Profissional em Tecnologia
de Informação da UFC. O orientador foi o Prof. Gilberto Lacerda.

A UFC e o desenvolvimento do Ceará

Prêmio Sérgio Arouca

Cedefam receberá recursos de R$ 140 mil
O Centro de Desenvolvimento Familiar - Cedefam, vinculado à

Pró-Reitoria de Extensão da UFC, vai receber R$ 140 mil, refe-
rentes a emenda parlamentar apresentada pelo deputado federal
Eudes Xavier (PT/CE). A verba foi aprovada para o orçamento
deste ano e será destinada à ampliação e adequação do Cedefam,
projeto que beneficia mais de cinco mil famílias do Pici.

Vagas para professor

Especializações
O Cetrede está com inscrições

abertas para o curso de Geron-
tologia, até 20 de agosto, e  para o
de Logística Empresarial, até 31 de
outubro. Contatos: 3281.3277 -
www.cetrede.com.br .

Na Pesquisa de Inovação
Tecnológica, divulgada na últi-
ma semana pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE),  o Ceará aparece
como o Estado brasileiro que
mais investiu no setor. De  2003
a 2005, o número de empresas
locais que apostaram em pes-
quisa e desenvolvimento saltou
de 27 para 87, um crescimento
de 222%.

Como mais importante insti-
tuição de ensino superior do Es-
tado, a Universidade Federal do
Ceará  oferece expressiva con-
tribuição à formação de profis-
sionais em várias áreas, como a
da indústria. Com 54 cursos de
especialização, 51 de mestrado
e 22 de doutorado, a UFC pro-
duz pesquisas que ajudam a mu-

Mestranda defende dissertação a distância

Robson da Silva Braga, aluno do
Curso de Comunicação Social/Jor-
nalismo, foi um dos 44 seleciona-
dos, em todo o Brasil, para a se-
gunda etapa do Programa
InFormação da  ANDI - Agência
de Notícias dos Direitos da Infân-
cia. Receberá bolsa de R$ 300,00
por mês para produzir  monografia
de graduação sobre a agenda soci-
al brasileira.

Futuro jornalista

A UFC vai inscrever, de 8 a 10
deste mês, candidatos à seleção de
professor. São ofertadas 30 vagas
para o cargo de substituto no
Campus do Cariri e uma para
Fortaleza; e três vagas para visi-
tante também na capital. Acesse os
editais em www.ufc.br, clicando no
tópico Links Gerais e, em seguida,
Concursos e Editais.

dar o perfil de nosso Estado.
O Pró-Reitor de Pesquisa e

Pós-Graduação, Prof. Gil de
Aquino Farias, observa que a
contribuição da UFC ocorre em
cadeia, por qualificar pessoal nas
mais diversas áreas. Segundo ele,
quando uma empresa decide se
instalar no Estado quer técnicos
qualificados mas também profis-
sionais de outros setores além do
industrial.

A integração universidade-
empresa ainda tem muito a avan-
çar, na visão do Diretor de
Tecnologia da Federação das
Industrias do Estado do Ceará
(FIEC), Lima Matos. “O Ceará
tem na Universidade uma boa
base de cientistas. Estamos co-
meçando o processo de apro-
veitamento maior dessa base”.


