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Prospecção

É hora de mostrar a
produção tecnológica

A UFC, o grande pólo cien-
tífico-tecnológico do Ceará, é a
segunda universidade brasileira
onde mais cresceu a produção
científica nos últimos 10 anos
(410%). Chegou a hora de mos-
trar essa produção. Com o ob-
jetivo de divulgar, transferir e
promover a comercialização de
tecnologia, o Instituto de Desen-
volvimento Industrial do Ceará
- INDI/FIEC realiza este mês o
Inova-2007. O pesquisador que
desejar participar terá apenas
que acessar o site do evento
(www.sfiec.org.br/inova2007) e
fazer sua inscrição, através do
preenchimento de uma ficha mui-
to simples. O Inova acontece
entre os dias 24 e 26 e deverá
reunir professores, pesquisado-
res, empresários, técnicos de
empresas públicas e privadas e
representantes de agências go-
vernamentais, entre outros. Ou-
tras informações pelo fone:
3433.6959 ou pelo e-mail:
dinamica@dinamicaeventos.com.br

Estudantes, professores e servidores técnico-administrativos da
UFC participaram de consulta no último dia 5 para escolha dos dire-
tores e vice-diretores de centros e faculdades. O mandato (de quatro
anos)dos atuais ocupantes dos cargos se encerra no próximo mês.

Os professores mais votados na consulta para diretor e vice são,
respectivamente, Tadeu Oliveira e Simone da Silveira (Centro de
Ciências), Sebastião Medeiros Filho e Alexandre Sampaio (Ciências
Agrárias), José de Paula Barros e Célio Loureiro (Tecnologia), Fáti-
ma Costa e Aparecida Montenegro (Humanidades), Naiúla Monteiro
e Augusto Cézar de Aquino (FEAAC), José Luciano Bezerra e Sil-
via Bomfim (Medicina), Neiva Francenely Cunha e Goretti Rodrigues
(FFOE) e Luís Távora e Isabel Filgueiras (Faced). Na Faculdade de
Direito, Álvaro Melo e Márcio Diniz foram escolhidos pelo Conse-
lho Departamental. Os nomes serão encaminhados, em lista tríplice,
ao reitor Ícaro Moreira, que fará a nomeação

Novos diretores de centros e faculdades

As inscrições para o vestibu-
lar 2008 da UFC, nos campi de
Fortaleza, Sobral, Cariri e
Quixadá, começaram no último
dia 6 e prosseguem até 30 de
setembro. Os candidatos deve-
rão preenchar a ficha de inscri-
ção exclusivamente pela Internet,
no endereço www.ccv.ufc.br.
No edital disponível na página
eletrônica, o interessado pode
conferir o número de vagas por
curso. A UFC está oferecendo
um total de 4.085 vagas.

Após preencher, confirmar

Vestibular 2008: inscrições estão abertas
e enviar os dados do Formulá-
rio Eletrônico de Solicitação de
Inscrição, o candidato imprime
o boleto de pagamento da taxa.
O documento também deve ser
impresso para ser assinado pelo
candidato, que nele colará có-
pias (frente e verso) da carteira
de identidade e do CPF e uma
foto 3 x 4. É necessário guardar
o material para apresentação no
dia da prova, garantindo aces-
so ao local do exame. Contato:
Coordenadoria de Concursos:
3366.9522.

Lançamentos: UFC TV e Guia de Fontes
A Coordenadoria de Comu-

nicação Social e Marketing
Institucional da UFC lança ama-
nhã (11), às 19h, no auditório
da Reitoria, o Programa UFC
TV e o Guia de Fontes.

O UFC TV é uma revista
eletrônica de difusão científica,

técnica e cultural, que irá ao ar a
partir de 17 deste mês pela TV
Ceará, às segundas, 20h30min, e
reprisada aos domingos, 15h.

O Guia de Fontes oferece re-
lação de assuntos e nomes de pro-
fessores / pesquisadores para fa-
cilitar o trabalho dos jornalistas.

A 1a Oficina e Treinamento de
Prospecção Tecnológica acontece de
hoje (10) a quarta-feira (12), de
8h30min às 17h30min, no Laboratório
de Informática do Centro de Tec-
nologia, no Pici. O evento é  organiza-
do pelo Núcleo de Inovação Tec-
nológica,  integrante da Rede NIT-NE
e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gra-
duação/NAPITT. Fone: 3366.9473.


