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As professoras Maria Nilka de
Oliveira e Djane Maria Rocha Victor
foram eleitas Chefe e Subchefe do
Departamento de Economia Do-
méstica da UFC. Foram eleitas tam-
bém Francisca Silvânia de Sousa
Monte e Maria Consuelo Landim,
como Representante e Suplente do
Departamento junto ao Conselho do
Centro de Ciências Agrárias.

Ensino em assentamento: 10 anos do Pronera

Festival na UFC relembrará Maio de 68

 Novas chefias

Simulação da ONU

Seleção de professor

Alunos do Curso de Ciências
Econômicas da  Faculdade de Eco-
nomia, Administração, Atuária e
Contabilidade da UFC se organizam
para formar delegação que partici-
pará da simulação “Americas
Model United Nations”, da Organi-
zação das Nações Unidas, em
Brasília. Interessados devem entrar
em contato com Vogaciano Barbo-
sa - E-mail: vogaciano@hotmail.com

O lançamento do Festival
UFC de Cultura - Ecos de 68
será na próxima quarta-feira
(16), às 19h, no Espaço Cultural
da ADUFC (Av. da Universida-
de, 2686 - Benfica). O evento
fará uma releitura dos aconteci-
mentos de maio de 1968 e suas
influências e reflexos sobre as di-
versas formas de expressão da
cultura e da política.

O Festival é uma promoção
da Administração Superior da
Universidade Federal do Ceará,
Diretório Central dos Estudantes
(DCE) e Associação dos Docen-
tes da UFC (ADUFC).

Estão programados festival
de música, mostra de teatro,
mostra de cinema, concurso de
poemas e crônicas, lançamentos
e feira de livros, exposição de fo-
tografias, feira de artesanato, Ex-

A UFC inscreve, até quarta-fei-
ra (16), candidatos a seis vagas de
professor substituto em Fortaleza.
As vagas são na Faculdade de Di-
reito, Centro de Ciências e Facul-
dade de Medicina. Também o
Campus de Sobral tem duas vagas
para a Faculdade de Medicina e ins-
creve até o dia 18. Os editais estão
no portal www.ufc.br, link “Editais”.

O Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária,
do qual a UFC é um dos parcei-
ros, completa 10 anos. No Cea-
rá, as comemorações acontece-
rão na próxima quarta-feira (16),
com início às 15 horas, no Audi-

posição Antonio Bandeira - 40
Anos, conferências, seminários e
minimaratona. O Coordenador de
Comunicação Social e Marketing
Institucional da UFC, jornalista
Paulo Mamede, está à frente da
Comissão Organizadora.

Ele comenta que será uma
oportunidade para se “resgatar o
movimento político-cultural da
década de 60 dando oportunida-
de à atual geração de jovens es-
tudantes dos ensinos Médio e
Superior e à própria sociedade,
de ter uma percepção, em várias
dimensões, do que representou
para o Ceará e o País, a partici-
pação do movimento estudantil,
dos movimentos sociais, dos par-
tidos políticos e dos artistas e in-
telectuais na resistência ao
autoritarismo e na construção de
uma sociedade democrática”.

 Física: Especialização
Estão abertas até 20 de junho na

UFC as inscrições para a Especia-
lização em Ensino de Física. Mais
informações pelo fone 3366.9903 ou
no endereço: www.prppg.ufc.br/
posgradeditaisstrictosensu.htm

Santa Casa de Sobral é hospital de ensino
A solenidade de assinatura da

contratualização da Santa Casa
de Misericórdia de Sobral como
hospital de ensino foi realizada
no último dia 10, na Faculdade
de Medicina da UFC em Sobral.
Estavam presentes o Reitor

Ícaro Moreira, o Secretário de
Saúde do Estado, João Ananias,
e autoridades locais. A Santa
Casa passou a integrar a Rede
Nacional de Hospitais de Ensino,
que conta com 178 unidades em
todo o País.

tório do Incra (Av. José Bastos,
4700). Na programação, entre
outras atividades, serão apresen-
tados Processos Pedagógicos do
Pronera - A Experiência do Cea-
rá, com representantes da UFC,
Uece, Fetraece e MST.


