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Colação de grau

Programa UFC TV
Assista hoje, às 20h30min, na

TV Ceará - Canal 5. Domin-

go tem reprise às 12h30min.

Reuni em debates
Prossegue até dezembro, na

UFC, o ciclo de debates sobre o
Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni).
Esta semana, o calendário é o se-
guinte: Centro de Humanidades,
nesta segunda-feira (26), às 10h,
Auditório da Reitoria; Faculdade
de Economia, Administração,
Atuária, Contabilidadede e Secre-
tariado, dia 27, às 18h30min, no
Auditório Geraldo Nobre; Campus
do Cariri, dia 29, às 9h, no Audi-
tório do Curso de Medicina.

.

O ensaio geral da colação de grau
com os formandos dos cursos de gra-
duação está marcado para o dia 17 de
dezembro, às 18h, na Concha Acús-
tica. As solenidades terão lugar nos
dias: 19, para os concludentes da área
de Saúde; 20, para os das Ciências; e
21, para os da área de Humanidades.

 Carteiras Estudantis
O Diretório Central dos Estudan-

tes informa que este ano são emitidas
23.694 carteiras estudantis com vali-
dade até 2008. Já foram entregues
mais de 22 mil. As 1.200 que ainda
faltam serão entregues a partir do pró-
ximo dia 28 de novembro. “A demo-
ra é porque faltou cartão magnético
na empresa que confecciona”, afir-
ma Witor Hugo, da diretoria do DCE.

Especialistas de mais de 20
países estão participando da
“Conferência Internacional em
Saneamento Sustentável: Segu-
rança alimentar e hídrica para a
América Latina”. Aberta ontem
à noite, prossegue até  quarta-fei-
ra (28). A iniciativa é do Depar-
tamento de Engenharia Hidráuli-
ca e Ambiental da Universidade

Cientistas discutem saneamento

O IV Encontro Interdisciplinar
de Estudos Literários acontece de
28 a 30, com o tema “Memória e
identidade: representações do real”.
Organizado por alunos e professo-
res do Programa de Pós-Gradua-
ção em Letras da UFC, a edição
deste ano é dedicada à escritora
Clarice Lispector. A Profa Elódia
Xavier, da UFRJ, fará a conferên-
cia inaugural, sobre “O corpo no
imaginário feminino”. O encontro
terá a participação de Nadine De-
court Sezer, dançarina oriental e
contadora de histórias.

Estudos Literários

 O I Fórum sobre Instituições
Federais de Ensino Superior acon-
tece nos dias 27 e 28, em Brasília.
O reitor Ícaro Moreira e o Vice-
Reitor Jesualdo Farias estarão pre-
sentes ao evento promovido pelo
Tribunal de Contas da União. Eles
participarão também, dias 29 e 30,
do II Encontro Nacional de Rei-
tores, promovido pelo Universia
Brasil. Dia 29 será entregue o Prê-
mio Santander de Ciência e Ino-
vação. A UFC está entre os fina-
listas, na categoria Indústria.

Fórum sobre as IFES
Nos dias 29 e 30 de novembro,

o Curso de Estilismo e Moda da
UFC realiza a “IV Semana Univer-
sitária de Moda: Tecnologia - Eco-
logia - Moda / Pensando no futuro,
construindo a moda consciente
hoje”. O evento será nos espaços
da Reitoria (auditório, jardins e
Concha Acústica) e do Museu de
Arte, no horário das 8h às 22h. Ha-
verá feira de moda, exibição de fil-
mes, exposições, teatro, dança,
palestras e mesas-redondas sobre
cultura, arte e moda.

Semana de Moda

Até o dia 30 estão abertas ins-
crições para seleção de professor
substituto no Campus da UFC no
Cariri. São oferecidas 13 vagas
para o curso de Medicina em Bar-
balha. Exige-se comprovação de
residência em Barbalha, Crato ou
Juazeiro, entre outros documen-
tos. Até o dia 28 estão abertas ins-
crições para seleção de professor
substituto em Fortaleza com uma
vaga para o curso de Ciências da
Informação.

Leia os editais 332 e 333/2007
no portal www.ufc.br.

Seleção de professor

Federal do Ceará. Com o objeti-
vo de apresentar e discutir
tecnologias disponíveis e experi-
ências de implementação, opera-
ção e manutenção de sistemas de
saneamento sustentável, o progra-
ma inclui exemplos de tecnologias
não convencionais de saneamen-
to. O evento acontece no Hotel
Sonata de Iracema.


