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Lingüística
Os Seminários Lingüísticos co-

meçam no próximo dia 17,  no  Blo-
co Didático da Letras, sala 9.  Pros-
seguem até  30 de novembro, às
quartas e sextas. Inscrições R$
10,00 e um quilo de alimento. Con-
tato: 3366.7617

O curso de Licenciatura em
Física, na modalidade semi-pre-
sencial, da UFC, está com
inscrições abertas até o próximo
dia 17,  exclusivamente no site
www.ccv.ufc.br. O curso integra
o projeto Universidade Aberta
do Brasil (UAB), do Ministério
da Educação. São 150 vagas,
distribuídas em cinco pólos de
ensino: Aracati, Barbalha, Qui-
xeramobim, Russas e São Gon-

A Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), do Ministério
da Educação, aprovou a criação
de sete novos cursos de pós-
graduação na UFC. Os cursos
de doutorado, com os res-
pectivos conceitos são: En-
genharia Agrícola (4), Enge-
nharia Química (4), Saúde
Coletiva (4),  Doutorado em
Ecologia e Recursos Naturais (4).
Os de mestrado são: Ciências
Médicas (5), Engenharia Civil:
Estruturas e Construção Civil (3),

Capes aprova sete cursos de pós-graduação
Recursos Naturais (4) e o
mestrado Profissional em Ensino
de Ciências e Matemática (3). Os
cursos devem começar a fun-
cionar no primeiro semestre de
2008. Além destes, há a expec-
tativa de que outros três também
sejam oferecidos a partir do
próximo ano. O doutorado em
Ciências Marinhas Tropicais, o
mestrado em Comunicação Social
e o mestrado em Ciências da
Saúde, este, o primeiro curso
stricto sensu da UFC no Interior,
no Campus de Sobral.

çalo do Amarante. Metade das
vagas é para professores da
rede pública. A taxa de inscrição
custa R$ 60,00.

Pioneirismo - As atividades
da UAB começaram na UFC.
Na semana passada, houve aula
inaugural dos cinco cursos a
distância: as licenciaturas Letras-
Português, Letras-Inglês, Quí-
mica, Matemática e Bacharelado
em Administração.

Ensino a distância: Inscrições e aula

O III Seminário de Gestão da
Inovação Tecnológica do Nordeste
ocorrerá de 24 a 26 de setembro na
FIEC. A UFC participará mostran-
do sua contribuição na  área. Pes-
quisadores da UFC que desenvol-
vam pesquisas e produtos voltados
à tecnologia podem entrar em con-
tato com o Prof. Antonio Salvador
da Rocha, da Coordenadoria de
Desenvolvimento Regional da Pró-
Reitoria de Extensão. Contato:
3366.7460 / 7461.

Tecnologia

Doutorado
Encontram-se abertas, até o dia

31 de agosto, as inscrições para o
doutorado em Sociologia. São
ofertadas 15 vagas, distribuídas nas
seguintes linhas de pesquisa: Cida-
de, movimentos sociais e práticas
culturais; Cultura, política e conflitos
sociais; Diversidades culturais, estu-
dos de gênero e processos de
identitários; Pensamento social, ima-
ginário e religião; Processos de tra-
balho, Estado e transformações ca-
pitalistas. Contatos: 3366.7422.

Cinema e audiovisual
O Departamento de Co-

municação Social promoverá,
nos próximos dias 15 e 16, o
Seminário de Implantação do
Curso Superior de Cinema e
Audiovisual. Será no Auditó-
rio da Reitoria com palestras
dos professores Maria Dora
Mourão (USP), André Paren-
te (UFRJ) e Marcius Freire
(Unicamp). Inscrições no De-
partamento: 3366.7710.

Acessibilidade

O Projeto Acessibilidade está
inscrevendo portadores de defi-
ciência visual O serviço dis-
ponibiliza laboratório de in-
formática na Faculdade de Edu-
cação, onde o interessado pode
estudar, realizar pesquisa e ou-
tras atividades ligadas à educa-
ção e profissionalização. Profes-
sores e bolsistas dão acompa-
nhamento. Outras informações:
3366.7676.

Novo título - A partir desta
data, o UFC FAX, boletim sema-
nal editado pela Coordenadoria de
Comunicação Social e Marketing
Institucional, muda de nome. Ago-
ra será UFC Notícia.


