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Seleção de professor

Devolução de taxa

Encontros Universitários começam dia 18

 A Coordenadoria de Concur-

sos (CCV/UFC) divulga, no pró-

ximo dia 22, informações sobre o

ressarcimento da taxa de inscrição

do Vestibular 2008 dos candidatos

que tiveram seus pedidos de isen-

ção aceitos em nova chamada.

A solenidade de conclusão da

primeira turma do curso de Especi-

alização em Cidadania, Direitos Hu-

manos e Segurança Pública será

amanhã (16), às 19h, no auditório da

Reitoria. O curso durou um ano e

formou 44 especialistas, entre poli-

ciais militares e civis, agentes de

trânsito, da Polícia Rodoviária Fede-

ral e Corpo de Bombeiros.

Segurança pública

Shows, apresentação de tra-

balhos acadêmicos, filmes, ex-

posições, feira de produtos ar-

tesanais e de livros estão na pro-

gramação dos Encontros Uni-

versitários 2007 da UFC, que

começa às 8h do próximo dia 18

nos jardins da Reitoria. A sole-

nidade oficial acontece no audi-

A UFC recebe inscrições, até o

dia 19, para seleção de professor

substituto do Departamento de Me-

dicina Clinica. São ofertadas

duas vagas para o setor de estudo

Clínica Médica / Endocrinologia e

uma para Semiologia. O regime de

trabalho é de 20 horas semanais.

Outras informações pelo fone

3366.8052.

O Conselho Universitário se re-

úne dia 19 próximo, às 15h, para

apreciar as metas UFC para o Pro-

grama de Apoio a Planos de

Reestruturação e Expansão das

Universidades Federais (Reuni). A

proposta, se aprovada, deverá ser

encaminhada até 29 de outubro para

o Ministério da Educação.

UFC no Reuni

tório da Reitoria, às 10h. O even-

to reúne o XVI Encontro de Ini-

ciação à Docência, o XVI Encon-

tro de Extensão, o IV Encontro

de Cultura e Arte, a IV Mostra

de Integração Universidade-So-

ciedade e a I Feira Solidária de

Livros.Veja programação comple-

ta no portal www.ufc.br.

Os programas de Pós-Gradu-

ação em Física e Farmacologia

(mestrado e doutorado) da Univer-

sidade Federal do Ceará recebe-

ram conceito 6 na avaliação

Trienal 2007 da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (Capes/MEC). A

nota é atribuída a cursos com de-

sempenho equivalente aos dos mais

importantes centros internacionais

de ensino e pesquisa.

Receberam nota 5, destinada a

cursos com alto nível de desempe-

nho, os de Ciências Médicas (m),

Bioquímica (m/d), Química

Inorgânica (m/d), Lingüística (m/d),

e Engenharia de Transportes (m/

d). A UFC também teve 28 cursos

com nota 4, por bom desempenho,

e e 11 com 3, relativo a um padrão

mínimo de qualidade.

Pós-graduação: destaque na avaliação da Capes

No Dia do Professor, minha

mensagem aos colegas docentes

da Universidade Federal do Ce-

ará é de regozijo pela efeméride

e, ao mesmo tempo, de

encorajamento ante os desafios

próprios de nossa missão. Que-

ro partilhar com eles as expec-

tativas e angústias que nos as-

somam, quero ecoar o

inconformismo dos que denunci-

am a defasagem salarial e recla-

mam mais atenção para a Uni-

versidade pública. Mas também

desejo semear esperanças. Vi-

vemos, na UFC, uma fase de

grandes avanços, quando se

ampliam as fronteiras de nossa

atuação e, na mesma medida,

crescem as responsabilidades da

academia perante a sociedade.

Vivemos uma estação de boa co-

lheita no campo das avaliações

externas. Nossos mestres e alu-

nos conquistam prêmios nacionais

nas mais diferentes áreas. A Uni-

versidade capta recursos para fi-

nanciar seu crescimento. Impõe-

se ressaltar que os professores ti-

veram papel fundamental nessas

conquistas e deles depende sua

consolidação. Por isso, estendo a

todos meu reconhecimento e o

mais sincero agradecimento.

Ícaro de Sousa Moreira

Reitor da UFC

Dia do Professor


