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Arte de servidores

Seleção de professor
O Departamento de Engenharia

de Teleinformática da UFC está com
inscrições abertas para seleção de
professor substituto no setor de es-
tudo Sistemas de Comunicações. O
regime de trabalho é de 20 horas
semanais. O edital pode ser
acessado em www.ufc.br, link “Con-
cursos e editais”.

 O Departamento de Desenvol-
vimento Humano da SRH está con-
vidando  servidores docentes e téc-
nico-administrativos a inscreverem
trabalhos de Pintura, Desenho, Gra-
vura, Escultura, Fotografia e Litera-
tura até o dia 15 de dezembro. Será
para a exposição de arte que ocor-
rerá de 20 a 22 de dezembro.

O Doutorado em Saúde Coletiva
inscreve até o dia 14, para o preen-
chimento de 12 vagas, nas áreas de
concentração: Epidemiologia; Políti-
cas, Gestão e Avaliação em Saúde.
Veja o Edital: www.cmasp.uece.br
e  www.saudepublica.ufc.br ou

 Saúde Coletiva

        Programa UFC TV

Assista hoje, às 20h, na TV

Ceará - Canal 5. Domingo

tem reprise às 14h30min.

         Programa UFC TV

Assista hoje, às 20h, na TV

Ceará - Canal 5. Domingo

tem reprise às 14h30min.

A Pró-Reitoria de Graduação da
UFC divulgará no próximo dia 21 o
Edital relativo às vagas para trans-
ferência de outras instituições de
Ensino Superior e admissão de gra-
duados para 2008.1. Informações
pelo fone 3366.9036.

Transferências

 O Mestrado em História So-
cial da UFC antecipou para o dia
6 de dezembro a data da prova es-
crita. O calendário prossegue com
a prova de Línguas, no dia 17 de
dezembro, a partir das 8h. As  en-
trevistas serão no período de 17 a
20 de dezembro, pela manhã e à
tarde. O resultado da pré-seleção
sairá no dia 30 de novembro. Ou-
tras informações: 3366.7741.

Prova antecipada Povos indígenas
As diferentes políticas públicas

voltadas aos povos indígenas do
Nordeste serão discutidas no “IX
Simpósio Observanordeste - Uma
cidadania diferenciada”. A abertu-
ra do encontro será domingo (11),
às 18h, no Centro Dragão do Mar.
Nos dias 12, 13 e 14,  a progra-
mação se desenvolve no auditório
Luiz de Gonzaga, do Departamen-
to de Ciências Sociais da UFC.

A UFC recebeu, no último dia 30, homenagem da Câmara Municipal
de Fortaleza pelo melhor desempenho do País  na última avaliação do
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), obtido por alu-
nos dos cursos de Administração, Secretariado Executivo e Ciências
Contábeis. A proposta da homenagem foi da vereadora Eliana Gomes,
líder do PCdoB na Câmara. Os três cursos da UFC estão entre os 0,79%
do País que obtiveram nota máxima nas duas categorias empregadas
pelo INEP/MEC.

UFC recebe homenagem da Câmara de Fortaleza

O Conselho de Entidades de
Base dos Diretório Central dos
Estudantes (DCE) da Universi-
dade Federal do Ceará conde-
nou, por 19 votos contra, 7 a
favor e 6 abstenções, a invasão
de dependências da Reitoria,
desde 25 de outubro,  por um
grupo de estudantes. Em nota,
o DCE  lamenta o “oportunis-
mo de alguns movimentos que
usam a ocupação para fazer
propaganda própria”.

A UFC vem recebendo
mensagens diárias manifestando
indignação diante da ocupação
da Reitoria e apoiando a Admi-
nistração Superior da Universi-
dade. O Conselho Pleno da
Associação dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino

Superior (Andifes) expressou
que, dentro do estado de direi-
to, “é inadimissível o recurso à
depredação de patrimônio, ao fe-
chamento de portões e a inva-
sões de prédios”. Reitores de
outras universidades, professores
(por meio de conselhos de de-
partamento e de campus, na Ca-
pital e Interior) também enviam
mensagens contra a ocupação,
assim como servidores e alunos.

Na quarta-feira, o Vice-Rei-
tor no exercício da Reitoria, Prof.
Jesualdo Farias, esteve reunido
com o Ministério Público. À tar-
de, depois de ouvir representa-
ção dos estudantes ocupantes, o
MP enviou à UFC recomenda-
ções que estão sendo analisadas
pela assessoria jurídica.

Invasão da Reitoria: UFC recebe apoio


