
N° 549 - 17.03.08

 Universidade Federal do Ceará - Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

UFC NOTÍCIA

Contatos: E-mail - ufcinforma@ufc.br - Tel. (85) 3366.7330 / 3366.7331 / 3366.7319

Coordenador: Jornalista Paulo Mamede  (CE 00778JP)

O Reitor da UFC, Prof. Ícaro
de Sousa Moreira, e o Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva assi-
naram os acordos de metas do
Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni),
A solenidade, dia 13, foi no Pa-
lácio do Planalto, em Brasília.

UFC não fará mudança no Vestibular 2009  Conselho de C&T

Entre 600 concorrentes, Antonio
Vogaciano Barbosa Mota Filho, alu-
no do curso de Economia da UFC,
foi escolhido para participar, como
Embaixador do Clima, da Conferên-
cia  Internacional do Meio Ambiente.
O encontro acontecerá em maio em
Kobe, no Japão. A seleção foi reali-
zada pelo British Council no Brasil.

Embaixador do Clima

A Coordenadoria de Concursos - CCV da Universidade Fede-
ral do Ceará, frente às notícias veiculadas na imprensa cearense
sobre o Vestibular/2009, vem a público esclarecer:

1 - Não haverá mudanças na Segunda Etapa do Vestibular/2009
da Universidade Federal do Ceará.

2 - O Vestibular é o concurso mais importante da UFC e mobi-
liza parcela significativa da sociedade cearense e da comunidade
universitária. Tranquilizamos a todos os vestibulandos e suas famí-
lias, assegurando que quaisquer mudanças de conteúdo nesse con-
curso serão fruto de um amplo processo de discussão.

3 - O Vestibular da UFC está em permanente avaliação por
parte da Coordenadoria de Concursos (CCV) com vistas à melhoria
na elaboração e correção dos instrumentos de avaliação, na segu-
rança, e transparência do concurso. Diante da dimensão
socioeducacional que representa o vestibular, a Administração Su-
perior da UFC orientou que a CCV intensifique o processo de
discussão sobe o Vestibular no interior da Instituição, assegurando
a participação dos segmentos envolvidos.

                     Fortaleza,13 de março de 2008

Nota oficial Na última sexta-feira (14), o Rei-
tor da UFC, Prof. Ícaro de Sousa
Moreira, tomou posse no Conselho
Estadual de Ciência e Tecnologia. O
Conselho tem como principal atribui-
ção traçar as diretrizes e metas que
irão contribuir na formulação da Po-
lítica Estadual de Ciência, Tecnologia
e Inovação do Governo do Estado.

Susan Willis na UFC
Com a presença da escritora nor-

te-americana Susan Willis, será reali-
zado o Seminário “Diálogos com Ma-
ria Elisa Cevasco e Susan Willis”, nos
dias 24 e 25 deste mês, na UFC. A
promoção do encontro é do Departa-
mento de História, Núcleo de Docu-
mentação Cultural, Mestrados em His-
tória Social e Comunicação, Núcleo
Antonio Cândido de Estudos de Lite-
ratura e Sociedade e Museu de Arte
da UFC. (Contato: 3366.7741).Reitor assina acordo de metas do Reuni

Até amanhã (18) estão abertas
as inscrições para seleção de pro-
fessor substituto do campus da
UFC em Sobral (1 vaga) e Curso
de Medicina no Cariri (7 vagas).
No período de 24 a 26 deste mês,
as inscrições são para o preenchi-
mento de 7 vagas, também de pro-

Contou com a presença dos 53 rei-
tores de universidades que aderi-
ram ao Reuni. Na UFC, o Reuni
prevê aumento de vagas na gra-
duação, obras de infra-estrutura,
contratação de professores e ser-
vidores técnico-administrativos
para servir aos cursos, dentre ou-
tros benefícios.

Inscrições abertas para seleção de professor
fessor substituto, para os campi da
UFC em Fortaleza. A taxa de ins-
crição é de R$ 10,00 (regime de 20h
semanais de trabalho) e R$ 20,00
(40h).  Os editais podem ser
acessados no portal www.ufc.br.
Outras informações na Divisão de
Seleção e Orientação: 3366.7407.

Os bastidores da Casa de José
de Alencar, as atividades dos cen-
tros rurais de inclusão digital e di-
cas sobre  alimentação para uma
vida saudável. O programa vai ao
ar na TVC - Canal 5, hoje, às 18h,
e aos domingos, ao meio-dia.

Veja no UFC TV


