
Nº 527- 24.09.07

 Universidade Federal do Ceará - Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

UFC NOTÍCIA

Contatos: E-mail: ufcinforma@ufc.br - Tel. (85) 3366.7330 / 3366.7331 / 3366.7319

Coordenador: Jornalista Paulo Mamede  (CE 00778JP)

A divulgação do Reuni na Universidade

A Pró-Reitoria de Assuntos Es-
tudantis recebe, até o próximo dia 14
de novembro, os pedidos de alunos
interessados em participar do Pro-
grama de Bolsa de Assistência.
Quem já é bolsista poderá renovar o
benefício de 1° a 30 de novembro.
Outras informações: 3366.7440.

Seminário na SRH
Amanhã, dia 25, a Superintendên-

cia de Recursos Humanos realizará
no auditório da Reitoria seu II Semi-
nário Interno (Seminarh). Na pauta,
o planejamento estratégico para
2007/2011. Como todos os servido-
res da SRH vão participar do encon-
tro, o atendimento ao público fica
suspenso nesse dia.

Bolsas

Palestra do Reitor
O Reitor da UFC, Ícaro Moreira,

proferiu palestra no auditório da
FIEC, no último dia 20, sobre “Edu-
cação no Brasil”. O evento fez par-
te do ciclo de palestras da Escola
Superior de Guerra-CE sobre a Edu-
cação em nosso país.

Cabo Verde
O Diretor do Instituto UFC Vir-

tual, Mauro Pequeno, foi convidado
a integrar a Missão de Cooperação
Educacional a Cabo Verde que ocor-
rerá de 1° a 4 de outubro. A missão
atende a pedido apresentado ao
MEC pela Ministra da Educação da-
quele país, Filomena Martins. Den-
tro do convênio que já existe para
implementação da Universidade de
Cabo Verde, a Ministra solicita apoio
para implantar um pólo da Universi-
dade Aberta do Brasil (UAB).

A UFC apresentará exemplos de suas pesquisas durante o III
Seminário da Gestão da Inovação Tecnológica no Nordeste (Ino-
va 2007) que começa hoje e prossegue até o dia 26, na Federação
das Indústrias do Estado do Ceará. O encontro, promovido pelo
Instituto de Desenvolvimento Industrial (INDI), ligado à FIEC, tem
o objetivo de divulgar, transferir e promover a comercialização de
tecnologia. A Inova é mais uma oportunidade para aproximar aca-
demia e mundo empresarial.

Na última quarta-feira, a Federação realizou sua reunião da
Diretoria plena no auditório da Reitoria. O Reitor Ícaro Moreira e
o Presidente da FIEC, Roberto Macedo, apresentaram as ativida-
des das duas instituições e representantes do empresariado relata-
ram experiências bem sucedidas de parcerias com a UFC. Foram
eles: João Augusto, da Petrobras/Biodiesel; Baltazar Neto, da
Fotossensores; e Otacílio Costa, da Construtora Colméia.

O potencial de pesquisas da UFC na Inova

O Reitor da Universidade
Federal da Bahia, Prof.
Naomar de Almeida Filho, fala
sobre “A proposta Reuni da
UFBA”,  hoje (24), às 15h, no
auditório da Reitoria. A pales-
tra é uma iniciativa da Adminis-
tração Superior da Universida-
de Federal do Ceará e objetiva
divulgar na comunidade e pro-
mover o debate sobre o Pro-
grama de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni),
do Ministério da Educação.

 Na última quinta-feira, o Pró-
Reitor de Graduação, Prof. Cus-
tódio de Almeida, que preside o
Grupo de Trabalho Reuni na
UFC, esteve no Diretório Cen-
tral dos Estudantes para conver-
sar sobre o Programa. Na sex-
ta-feira, o Reitor Ícaro Moreira
e o Grupo de Trabalho apresen-
taram, para chefes de Departa-
mento e coordenadores de Cur-
so a carta da UFC sinalizando a
adesão ao Reuni. Saiba mais so-
bre o Programa no portal da
Universidade - www.ufc.br .

Alunos de Guiné-Bissau promovem encontro
Estudantes da Guiné-Bissau, em Fortaleza, realizam, até o dia 29,

programação para comemorar 34 anos da proclamação da República
Guineense.Hoje, às 9h, haverá abertura da exposição “Aspectos
Paisagísticos de Guiné Bissau”, no MAUC. Às 10 h, na Reitoria, será
exibido o documentário “Identidades em Trânsito”, de Danielle Ellery,
seguindo-se debate.O Encontro foi aberto sábado com a realização
de torneio esportivo na Quadra do CEU. Durante toda a semana
haverá outras atividades acadêmicas, culturais e desportivas.


