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 Prêmios Santander

A UFC inscreve, até 22 de julho,
candidatos ao cargo de professor
adjunto em Fortaleza. As vagas são
para os setores de estudo Recursos
e Serviços de Informação,   Tecno-
logias da Informação, Nutrição de
Monogástricos e Avicultura. O re-
gime de trabalho é 40 horas sema-
nais, com dedicação exclusiva e a
remuneração, de R$ 2.728,05.

 Seleção de professor

Conexões de Saberes

Realiza-se nos próximos dias
26 e 27 o seminário “Conexões
com a escola pública: base para
a cidadania”. As atividades acon-
tecerão no auditório do Centro de
Tecnologia, Campus do Pici. A
promoção é do programa Cone-
xões de Saberes, vinculado ao
MEC e desenvolvido pela UFC,
junto a comunidades populares,
desde 2005.

O Conselho Universitário e o
Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão aprovaram mudanças
no Regimento da UFC transfor-
mando o Instituto de Cultura e
Arte (ICA) e o Instituto de Ciên-
cias do Mar (Labomar) em uni-
dades acadêmicas.

O ICA passa a encampar os
cursos de graduação em Educa-
ção Musical e Estilismo e Moda e
os de graduação e pós-graduação
em Comunicação Social e Filoso-
fia. O Labomar ofertará curso de
graduação em Oceanografia e os

 Casa Amarela
Estão abertas inscrições para os

cursos de extensão da Casa Ama-
rela Eusélio Oliveira. O de Cinema
e Vídeo dura três meses e os de Fo-
tografia e Cinema de Animação, dois
meses. As aulas começarão em se-
tembro. Outras informações pelo
fone 3366.7772.

 “Mostre sua idéia nos Prêmios
Santander. Inscreva seu Projeto. R$
350 mil em prêmios”. O convite é
para inscrições ao Prêmio Santader
de Ciência e Inovação e de Empre-
endedorismo. O interessado tem até
o dia 22 de agosto para apresentar
trabalhos. O regulamento está dispo-
nível no site www.universia.com.br/
premiosantander

“Cosmologias do Rock em For-
taleza” é o tema da dissertação de
mestrado de Abda Medeiros, aluna
do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia da UFC. Ela pesquisou o
universo dos metaleiros. A defesa
será sexta-feira (27), às 14h30min,
no Auditório Luiz de Gonzaga, do
Departamento de Ciências Sociais.
Contatos com Abda: 8847.1710.

 Rock no mestrado

Jogos Universitários
Delegação da UFC, composta

por 22 atletas, participa em Maceió
das Olimpíadas Universitárias -
JUBs 2008. O certame começou
dia 20 e prossegue até o dia 29. A
equipe é composta pelos times de
handball masculino e feminino,
uma judoca e quatro técnicos. O
uniforme dos atletas foi desenha-
do por uma aluna do curso de
Estilismo e Moda.

O Prof. Timothy Finan, da Uni-
versidade do Arizona (EUA), vi-
sitou, semana passada, o Reitor
Jesualdo Farias. Os dois conver-
saram sobre a parceria, envolven-
do o Governo do Estado, para ela-
boração de planos de desenvolvi-
mento municipal, utilizando a cha-
mada Metodologia Participativa,
baseada em estudos realizados
pelas duas instituições.

UFC e ArizonaBalanço da gestão
A comunidade universitária é

convidada para a apresentação
da prestação de contas do pri-
meiro ano da atual gestão,
conduzida, durante sete meses,
pelo Reitor Icaro Moreira, fale-
cido no dia 17 de abril. Relatório
de atividades das pró-reitorias e
outras unidades administrativas
será apresentado pelo Reitor em
exercício, Prof. Jesualdo Farias.

de pós-graduação em Ciências
Marinhas Tropicais.

Outra decisão tomada foi a re-
gulamentação da participação de
representantes dos campi do inte-
rior nos Órgãos Deliberativos Su-
periores. Com isto, o CEPE passa
de 40 para 47 integrantes e o
Consuni, de 50 para 52.

Foi formalizada também a inclu-
são, no Consuni, como membros
convidados, sem direito a voto, do
Chefe de Gabinete, do Procurador
Geral, do Superintendente de Re-
cursos Humanos e do Secretário
de Desenvolvimento Institucional.

ICA e Labomar se tornam unidades acadêmicas


