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A UFC assinou convênio com a

Universidade de Aveiro (Portugal).

O acordo, com vigência de cinco

anos, objetiva promover intercâmbio

acadêmico e cultural nas formas de

ensino e pesquisa, realização de trei-

namentos e prestação de con-

sultorias. Envolverá alunos, profes-

sores e servidores técnico-adminis-

trativos.

Portugal

Centros e faculdades escolhem diretores

Estão abertas as inscrições para

o Simpósio de Sanidade e Higiene

Animal em Pescado, que ocorrerá dia

28 de setembro no Auditório da

Zootecnia, no Campus do Pici. O en-

contro dará destaque ao setor de ca-

marão. A taxa de R$ 10,00 dá direito

ao certificado, CD com as palestras

e sorteio de um aparelho DVD. Fo-

nes: 3366.9703 e 3366.9724

O estudante Clemilson C. Santos, do mestrado em Engenharia

Elétrica da UFC, foi um dos vencedores da 25a. Edição do Prêmio

Gerdau Melhores da Terra, considerada a premiação mais importan-

te da América do Sul para o setor de máquinas e equipamentos agrí-

colas. Intitulado “Desenvolvimento de sistema de rádio aquisição de

dados para sensoriamento de umidade e temperatura do solo e atua-

ção em sistemas de irrigação”, o trabalho foi orientado pelo Prof.

Adunias Teixeira. O estudo trata do desenvolvimento de um sistema

de aquisição e controle de dados, via radiofreqüência, para o

monitoramento de irrigação pressurizada.

Pescado

Mestrando da UFC ganha prêmio nacional
Nações Unidas
A terceira edição da Simulação

das Nações Unidas - SONU 2007

começa manhã e prossegue até o dia

8, na Universidade de Fortaleza.  A

promoção é da Comissão de Estudos

Internacionais, em parceria com a

UFC e Unifor.  A SONU ocorre desde

2005, envolvendo universitários e alu-

nos do ensino médio.

Nietzsche - Deleuze
As inscrições para o VIII

Simpósio Internacional de Filo-
sofia Nietzsche - Deleuze come-
çam hoje (3). O encontro tem
como tema “Vontade de Potên-
cia - Máquina de Guerra”. O
evento será aberto no próximo
dia 16 na Escola de Saúde Pú-
blica, prosseguindo até o dia 20
no Centro Dragão do Mar . A
taxa com certificado é R$ 15,00
e sem certificado é grátis. Inte-
ressados podem ir ao Labora-
tório de Estudos e Pesquisas da
Subjetividade (LEPS), no ane-
xo da Reitoria no Benfica. Con-
tatos: 3366.7422 / 9444.2863.

Professores, estudantes e técnico-administrativos da Universida-
de Federal do Ceará participarão de consulta, no próximo dia 5,
para escolha dos candidatos a Diretor e Vice-Diretor dos centros e
faculdades dos campi de Fortaleza.  Os eleitores indicarão nomes
para compor a lista tríplice a ser encaminhada ao Reitor, que fará a
nomeação. A consulta se dará por unidade acadêmica: Faculdade de
Medicina; Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem; Fa-
culdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade; Fa-
culdade de Educação, Centro de Ciências; Centro de Ciências Agrá-
rias, Centro de Humanidades e Centro de Tecnologia. A Faculdade
de Direito optou por indicar os dirigentes de suas listas em reunião
departamental, direito previsto na legislação.

Inscrições
....de 3 a 6 de setembro - Para

seleção de professor substituto do
Campus de Sobral. Setor de estu-
do: Química Geral;

...até 13 de setembro - Profes-
sor auxiliar do Campus de Quixadá.
Setor de estudo: Economia, Direi-
to e Legislação para Sistemas de
Informações. (Fone: 3366.7407.)

Tensões Mundiais
O IV Encontro Tensões

Mundiais do Observatório das

Nacionalidades começa hoje,

às 19h, no auditório da Reito-

ria, com palestra do economis-

ta francês Pierre Salama, da

Universidade de Paris, sobre

“A pobreza no mundo”. O en-

contro continua até o dia 5 de-

batendo a persistência e o agra-

vamento das desigualdades e

discriminações que desafiam as

comunidades nacionais e ali-

mentam as tensões mundiais.

Programa e mais informações

no: www.nacionalidades.ufc.br.


