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Termina dia 28 a segunda ses-
são presencial do Programa de De-
senvolvimento Docente para Edu-
cadores Médicos: Instituto Regio-
nal de Educação Médica - FAIMER.
Cerca de 60 professores de Medi-
cina do Brasil e de outros países
sul-americanos participam do trei-
namento. O Programa da
Foundation For Advancement of
International Medical Education and
Reseach, entidade sediada na Fila-
délfia (EUA),  tem o objetivo de
melhorar a atenção à saúde  a par-
tir do aperfeiçoamento do ensino
da Medicina. No Brasil, a UFC é a
instituição âncora da FAIMER. O
encontro é no Hotel Oceani Resort,
no Porto das Dunas.

 A UFC abre 27 vagas para pro-
fessores substitutos. Em Fortaleza, as
inscrições ocorrem até o dia 27. As
vagas são para departamentos dos
centros de Ciências, Humanidades,.
Ciências Agrárias, Faculdade de Me-
dicina e Faculdade de Economia, Ad-
ministração, Atuária e Contabilidade.
Em Sobral, as inscrições começam
hoje e prosseguem até o dia  29 e as
vagas são para os cursos de Medici-
na e Odontologia. Os editais podem
ser acessados no portal www.ufc.br .

Até sexta-feira (29), a UFC
receberá inscrições para seleção de
candidatos a 300 bolsas. São 190
de Extensão, 60 de Cultura e Arte
e 50 de Informática. Os editais
com as orientações específicas,
critérios e formulários estão no
portal www.ufc.br, link “Concur-
sos e Editais”.

 Bolsa para alunos

  Vagas para professor

  Nova Chefia
O Prof. Tadeu Feitosa e a Profa

Ivone Bonfim tomaram posse como
Chefe e Subchefe do Departamento
de Ciências da Informação da UFC.
A solenidade aconteceu na última sex-
ta-feira, no pátio da cantina do curso
de Comunicação Social.

Educação médica

O Comitê Científico do I Con-
gresso Tecnológico InfoBrasil,
evento que integra a Feira
InfoBrasil 2008, convida profes-
sores e alunos a inscreverem tra-
balhos para apresentação no even-
to. As inscrições vão até o dia 16
de março, apenas pela internet:
congresso@infobrasil.inf.br. A
feira acontecerá de 13 a 16 de
maio, no Sebrae, em Fortaleza. A
InfoBrasil é considerada o mais
importante evento de Tecnologia
da Informação & Telecomunica-
ções do Norte e Nordeste.

InfoBrasil: inscrições
O Reitor da UFC, Prof. Ícaro

de Sousa Moreira, participou em
Salvador, na última semana, do Se-
minário da Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições Fe-
derais de Ensino Superior -
Andifes. O tema geral do encontro
foi “Modelo de Pesquisa e de Pós-
Graduação nas IFES”. No dia 20,
o Reitor proferiu a palestra “Avali-
ação da Pesquisa e da Pós-Gradu-
ação”. No dia 21, ele participou de
reunião do Conselho Pleno da
Andifes. Veja informações sobre o
seminário em:  www.andifes.org.br

Seminário da Andifes

A Comissão do Diretório Cen-
tral dos Estudantes lança hoje, 7h,
no Campus do Pici, campanha de
divulgação do serviço de transpor-
te gratuito intracentros do campus
do Pici oferecido pela UFC.  O
microônibus começou a circular dia
18 e funciona das 7h as 17h, com
intervalo médio de 40 minutos.

Ônibus no campus

O Presidente Luís Inácio Lula
da Silva irá a Quixadá,  na próxi-
ma quinta-feira (28), conhecer de-
talhes do Campus da Universida-
de Federal naquele município do
Sertão Central. A unidade da UFC
em Quixadá foi instalada em 18
de setembro de 2007.

No Campus, que funciona pro-
visoriamente no prédio que sediou
a Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária do Ceará (Epace),  está
abrigado o curso de graduação em
Sistemas da Informação. Conta
com 66 alunos, 10 professores
efetivos, entre mestres e douto-

res, e seis servidores.
O Diretor pro-tempore do

Campus de Quixadá, Prof. Ciro
Nogueira Filho, adianta que está
prevista a implantação de cinco
novos cursos, até 2011. Três no-
turnos (Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas, Redes de Compu-
tadores, e Jogos Digitais) e dois
diurnos (Tecnologia da Informação
e Engenharia de Software).

Segundo ele, a idéia da Admi-
nistração Superior da UFC é trans-
formar o Campus de Quixadá em
um centro de excelência em
Tecnologia da Informação.

Lula vai ao Campus da UFC em Quixadá


