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Proativa Jr.

A diretora geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Marga-
ret Chan, na primeira visita oficial
ao Brasil, incluiu a sede do Projeto
Quatro Varas, em seu roteiro. O
Projeto, no Pirambu, é coordena-
do pelo Prof. Adalberto Barreto, da
Faculdade de Medicina da UFC.

A III Semana de Engenharia de
Produção (SEP)  vai ser aberta ama-
nhã (28),  às 17h, no auditório do
Centro de Tecnologia (Bloco 712).
O encontro prossegue até o dia 1°
de setembro, tendo como tema o
capital humano. A promoção é da
Proativa Jr., empresa júnior do cur-
so de Engenharia de Produção.

OMS no Pirambu

Revista em circulação
“A vida depois da internet” é

o tema da reportagem de capa
da nova edição da revista Uni-
versidade Pública. A publicação
traz ainda, entre outros assuntos,
o resultado de pesquisa sobre
uso de drogas lícitas e ilícitas en-
tre estudantes e entrevista com
a historiadora Maria Helena
Capelato (USP). A distribuição
dos exemplares está sendo feita
para os cursos, departamentos
e demais unidades da UFC.

A Capes e o CNPq lançaram edital (n° 16/2007) disponibilizando
R$ 5 milhões para apoiar a editoração e publicação de periódicos
científicos. O responsável pela apresentação da proposta deve ter
seus dados cadastrados e atualizados no Currículo Lattes. Entre as
características exigidas do periódico incluem-se: estar em indexa-
dores on-line universais, possuir abrangência nacional/internacio-
nal quanto a autores, corpo editorial e conselho  científico e não ser
revista departamental, ou de curso de pós-graduação, que publi-
que predominantemente artigos de autores locais. As inscrições se
encerram a 26 de setembro próximo. Informações completas estão
disponíveis no site do CNPq (www.cnpq.br, link “Editais”).

A expectativa do Reitor Ícaro Moreira é de que todos os perió-
dicos científicos da UFC concorram ao edital. O fato de apresentar
a candidatura será considerado, quando, no futuro, se definir o apoio
da própria Universidade a essas publicações.

R$ 5 milhões para periódicos científicos

Estão abertas inscrições para o
II Seminário em Políticas Públicas e
Gestão da Educação Superior. O
encontro será nos dias 13 e 14 de
setembro no auditório da Reitoria.
Outras informações: 3366.7449.

Políticas públicas

O Reitor da UFC, Prof. Íca-
ro Moreira, esteve no Campus
de Sobral na última semana. Ele
visitou o terreno doado à UFC
pela Prefeitura daquele municí-
pio e um outro, em processo de
desapropriação pelo Governo
do Estado, a ser doado também
à Universidade. Depois, partici-
pou de encontros com profes-
sores e estudantes. Eles conver-
saram sobre as duas opções de
locais para sediar o Campus.

O diretor do Campus da
UFC em Sobral, Prof. João Ar-
ruda, explica que, atualmente, os

Campus de Sobral: duas opções de sede
seis cursos funcionam em três lo-
cais. Até a instalação da sede defi-
nitiva, um novo prédio no centro da
cidade, cedido pelo Senac, está
sendo reformado para receber
os cursos de Ciências Econômi-
cas, Psicologia,  Engenharia da
Computação e Engenharia Elé-
trica. Os de Medicina e Odon-
tologia permanecerão na área da
Universidade Vale do Acaraú.

 Acompanharam o Reitor o
Prof. João Arruda, o arquiteto
Neudson Braga, o vice-prefeito
Clodoveu Arruda e secretários
municipais de Sobral.

Seleção de professor
A UFC está com inscri-

ções abertas até  quarta-fei-
ra (29) para seleção de pro-
fessor substituto. São 14 va-
gas em Fortaleza, oito no
Cariri e sete em Sobral.
Acesse: www.ufc.br, link
“Concursos e Editais”.

Táticas de negociação
A Inova, empresa júnior da

Faculdade de Economia, Atuária
e Contabilidade realizará o curso
Estratégias e Táticas de Negocia-
ção, com o Prof. Luiz Gonzaga
Ferreira. A pré-inscrição pode ser
feita pelo e-mail inova@ufc.br.
Contatos: 3366.7829.


