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Seleção de professor

A Seara da Ciência da UFC ins-
creve, de 27 a 31 de agosto,  para
cursos básicos de Química, Biolo-
gia e Física. O público alvo são alu-
nos de escolas públicas. Interessa-
dos devem comparecer à Rua
Paulino Nogueira, 315, Bloco 1,
Térreo, no Benfica. A taxa única,
referente à apostila, é de R$ 5,00.
Outras informações: 3366 7375.

A UFC vai inscrever, de 22 a 24
de agosto, para seleção de profes-
sor visitante brasileiro. A vaga é para
o setor de estudo Educação do
Campo e Desenvolvimento. O can-
didato deve ter o  título de doutor
ou equivalente. Informações pelo
fone 3366.7407.

Cursos na Seara

Comissão formada por 12 dos 70 diretores da nova gestão do
Diretório Central dos Estudantes foi recebida na última sexta-feira,
pelo Reitor Ícaro Moreira. Os estudantes pediram mais participa-
ção nos colegiados superiores, paridade na eleição de  Reitor e
informações sobre o programa Reuni, de reestruturação e amplia-
ção das universidades federais. O Reitor afirmou que a administra-
ção superior está aberta às questões estudantis. Explicou que as
duas primeiras questões implicam mudanças na legislação que de-
vem ser discutidas pela comunidade universitária e decididas em
nível de Conselho Universitário. Ele também falou sobre o Plano
Nacional de Assistencia aos Estudantes, proposto pela Andifes.

Novos diretores do DCE visitam Reitoria

Latinidad
Amanhã (21), às 11h, no Gabi-

nete do Reitor, será lançada a I Con-
ferência Internacional Vozes de
Nuestra América - Cultura, Política
e Pensamento Crítico - América
Latina e Caribe, que ocorrerá de 22
a 26 de outubro, em  Fortaleza. Ins-
crições a partir dia 27 deste mês no
Nudoc/Departamento de História.
Fone: 3366.7741.

A UFC se destacou com o segundo maior crescimento em publi-
cação de trabalhos científicos, nos últimos 10 anos, entre as institui-
ções de ensino superior do país. De acordo com a Capes, a produ-
ção científica da UFC cresceu 410% entre 1996 e 2006. O número
de trabalhos publicados e indexados no banco de dados Web of

Science subiu de 73 para 373 no período.  A UFC tem hoje 54
cursos de mestrado e 25 de doutorado. Em 1995 foram defendidas
três teses de doutorado, número que, no ano passado, subiu para
124. O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Gil Aquino, diz
que esse crescimento tem respaldo no apoio da Capes, CNPq e
Funcap por meio de bolsas e recursos diretos para pesquisa.

Produção científica da UFC cresce 410%

Até 3 de setembro estudantes de
graduação e pós-graduação podem
inscrever-se para o Prêmio
Santander de Empreendedorismo,
Até o dia 16 de setembro, há ins-
crições para o Prêmio de Ciência e
Inovação, destinado a pesquisado-
res. No total, serão R$ 350 mil em
prêmios. Acesse o portal Universia
Brasil: www.universia.com.br.

Prêmio Santander

O que falta para seu curso ser excelente?
O Reitor da UFC, Prof.

Ícaro Moreira, lançar amanhã
(21), às 9h,  na  Pró-Reitoria
de Graduação, o edital de con-
vocação do Programa Especial
de Apoio à Graduação. Foram
convidados   os coordenado-
res de cursos e diretores de cen-
tros e faculdades. Por meio do
edital, os dirigentes serão
conclamados a apresentar pro-
jetos voltados para a excelên-
cia acadêmica. A Reitoria
disponibilizará R$ 1 milhão de
seu orçamento deste ano para
financiar os projetos. De acor-

do com o Pró-Reitor de Gradu-
ação, Prof. Custódio de Almeida,
os projetos devem ser aprova-
dos pelos colegiados de cada
curso e homologados pelas di-
reções das unidades acadêmicas.

Engenheiros na Marinha
Dos 12 engenheiros quími-

cos aprovados no Concurso
da Marinha, quatro são for-
mados pela UFC, inclusive o
primeiro colocado, Marcelo
Ramalho Amora Jr. Os outros
são Rafael de Sousa, Roberta
Chaves e Francisco de Luna.


