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Começa o 1o semestre letivo de 2008 Seleção de professores

Orquestra de Flautas
 Estão abertas inscrições para a

Orquestra de Flautas da UFC, projeto

de Extensão da SRH. Podem partici-

par servidores docentes, técnico-ad-

ministrativos e seus dependentes a

partir de oito anos. Informações com

o coordenador da Orquestra, Elizio

Cartaxo, fones 3366.7412 / 7410.

A 100a dissertação
O Programa de Pós-Graduação em

Engenharia Elétrica da UFC registrou,

semana passada, a 100a defesa de dis-

sertação. O mestrando Raphael Ama-

ral da Câmara, autor do trabalho, teve

como orientador o Prof. Cícero Mar-

ques Tavares Cruz.

A UFC recebe inscrições, até quar-

ta-feira, 20, para o preenchimento de

vagas de professor substituto e pro-

fessor visitante, nos campi de Forta-

leza e Sobral. Informações sobre a

seleção e respectivos editais estão dis-

poníveis no portal www.ufc.br, links

“Vestibular e Concursos” e “Editais”.

A Pró-Reitoria de Graduação

lançou edital convidando os de-

partamentos acadêmicos a apre-

sentarem projetos para implan-

tação ou renovação de cotas de

monitoria remunerada e voluntá-

ria do Programa de Iniciação à

Docência. Os projetos poderão

ser apresentados individualmen-

te, pelos professores, ou integra-

dos por área de estudo. Encami-

nhar àquela Pró-Reitoria até o

próximo dia 26.

Edital de Monitoria
Começa a circular hoje, 18, no

Campus do Pici, o microônibus

intracampus da UFC. Com capaci-

dade para 24 passageiros, o veícu-

lo vai circular entre a Diretoria do

Centro de Ciências Agrárias, na Av.

Mister Hull, e as proximidades da

Coordenadoria de Educação Físi-

ca, na Rua Pernambuco, abrangen-

do os três Centros ali localizados.

O transporte (gratuito) funcionará

das 7h as 17h, com intervalo mé-

dio de 40 minutos.

Com o reinício das aulas, o

Restaurante Universitário da

UFC volta hoje a suas ativida-

des plenas (durante as férias,

foram atentidos apenas os mo-

radores das residências univer-

sitárias). O prédio do RU, no

Campus do Pici, passou por al-

gumas mudanças estruturais e

houve treinamentos para aprimo-

rar os processo de higienização

do material usado.

Este semestre, além das re-

Microônibus no Pici

RU reabre e anuncia cardápio vegetariano

A Universidade Federal do

Ceará dá início, nesta segunda-

feira, às atividades letivas do pri-

meiro semestre 2008. Retornam

ao campus os alunos de 83 cur-

sos de pós-graduação e 70 cur-

sos de graduação (57 em Forta-

leza, seis em Sobral, seis no Cariri

e um em Quixadá).

A administração da Univer-

sidade fez algumas alterações re-

gimentais que ajudarão na orga-

nização do currículo acadêmico

  Mestrado em Sobral
A UFC implanta este ano, no

Campus de Sobral, o Mestrado Pro-

fissional em Economia, resultado de

parceria entre o CAEN e Secretaria

da Fazenda do Estado do Ceará. O

curso oferece 35 vagas.

  Convênio: Colônia
Convênio assinado com a Universi-

dade de Ciências Aplicadas de Colônia,

Alemanha, permitirá o intercâmbio de

três alunos do Curso de Engenharia Elé-

trica da UFC, a cada semestre, com a

reciprocidade de alunos alemães. A par-

ceria vigora a partir deste ano.

dos alunos. Segundo o Pró-Reitor

de Graduação, Prof. Custódio

Almeida, as mudanças, como a

dminuição do tempo máximo para

conclusão do curso e as novas re-

gras sobre reprovação do aluno

por falta visam melhorar o fluxo

dos discentes na Universidade, ga-

rantindo maior oferta de vagas. “A

UFC, como instituição pública de

ensino, valoriza cada vez mais a

vaga para o aluno”, comenta o

Prof. Custódio.

feições convencionais, será dis-

ponibilizado, em caráter experi-

mental, um cardápio vegetariano.

Os interessados devem encami-

nhar-se ao RU e preencher um

formulário identificando suas pre-

ferências alimentares. Segundo a

diretora do Restaurante, Tânia

Lacerda, a diversificação do car-

dápio foi feita para atender a de-

mandas dos usuários. Para o pre-

paro ideal dos alimentos, uma co-

zinheira está sendo treinada.


