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 Feijão transgênico

 O Instituto UFC Virtual realiza o

I Seminário de Administração em

Educação a Distância. Será no perío-

do de 31 deste mês a 1° de agosto,

na Federação das Indústrias do Esta-

do do Ceará (FIEC). As inscrições

de trabalhos vão até o próximo dia

15 e, para participação em geral, até

30 deste mês. Para mais informações,

acesse: www.virtual.ufc.br/eadadm

 Educação a distância

Vagas para professor

UFC recebe pedidos para revalidar diploma

No período de 9 a 11 deste

mês, a UFC inscreve para  sele-

ção de 39 professores substitu-

tos que atuarão nos campi  de

Fortaleza. São ofertadas 39 va-

gas, distribuías entre as seguin-

tes unidades: Centro de Ciências

(12), Centro de Humanidades

(12), Centro de Ciências Agrári-

as (5),  Centro de Tecnologia (3),

Faculdade de Farmácia, Odonto-

logia e Enfermagem (1) e Facul-

dade de Medicina (6). Veja os

editais no site: www.ufc.br, link

“Editais”.

Estudo envolvendo  pesquisado-

res da Embrapa e UFC busca criar

variedades transgênicas de feijão-de-

corda resistentes à praga do gorgulho.

Para isso, é utilizada uma proteína

encontrada na gema do ovo de gali-

nha. Segundo os pesquisadors, para

o ser humano esse feijão transgênico

não traria prejuízos porque o gene a

ser inserido na planta é oriundo da

gema do ovo, alimento normalmente

consumido pelo homem.

Homenagem

 Atleta na Seleção
Luis Henriques Pompeo, do cur-

so de Economia da FEAAC, foi con-

vocado para a Seleção Brasileira Ju-

venil de Voleibol. Ele foi destaque no

Campeonato Brasileiro de Seleções

Juvenil Masculino da Divisão Espe-

cial, como atleta da Seleção Cearense.

.

Este mês, a UFC entrega à

sociedade 1.079 novos profissi-

onais. Hoje haverá a colação de

grau  dos 568 concludentes dos

cursos oferecidos no Campus

do Benfica. Será às 20h, na

Concha Acústica. Na última

sexta-feira (4), houve a soleni-

dade para os 384 formandos dos

cursos do Campus do Pici e, no

dia 2, foi a vez dos 127 conclu-

dentes dos cursos de Farmácia,

Odontologia e Enfermagem.
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Colação de grau

O Prof. José Olinda Braga, Coor-

denador do Curso de Psicologia da

UFC em Sobral, recebeu, sexta-feira,

a “Machadinha Simbólica”, do Corpo

de Bombeiros. A homenagem é um

reconhecimento pelo trabalho de as-

sistência psicológica prestado aos mo-

radores de  regiões afetadas por aba-

los sísmicos naquele município.

A Pró-Reitoria de Graduação

iniciou às 9h de hoje o atendimen-

to aos interessados em revalidar

diploma de graduação obtido em

instituições estrangeiras de Ensi-

no Superior. Desde  às 5h as filas

se formaram e às 7h os formulá-

rios foram distribuídos. No início

da manhã, cerca de 250 pessoas

estavam na fila. Dez guichês es-

tão funcionando para receber a

documentação e expedir o com-

provante de entrega do pedido.

De acordo com o Pró-Reitor

de Graduação, Prof. Custódio

Almeida, o fluxo é normal. A esti-

A partir de hoje  (7), com as

férias do Prof. Jesualdo Farias,

Vice-Reitor no exercício da Rei-

toria, o Pró-Reitor de Administra-

ção, Prof. Luís Carlos Uchôa

Saunders, na condição de pró-rei-

tor mais antigo no magistério da

Universidade, passa a responder

pela  Reitoria.

Reitoria: Substituição
O Departamento de Desenvol-

vimento de Pessoal/SRH inscreve

filhos de servidores para duas ofi-

cinas, que acontecem de 14 a 31

deste mês. Criança Literária (5 a 12

anos) e Oficina de Teatro (10 a 16

anos). Informações pelo telefone

3366.7412, com Lourdinha ou

Elízio.

Programa de férias

mativa é de que o tempo de demo-

ra em cada guichê não ultrapasse

os três minutos. A previsão é de

que, até o dia 18, quando termina o

prazo, cerca de 500 pessoas sejam

atendidas.

O Edital que estabelece as nor-

mas para revalidação dos diplomas

obtidos fora do País foi lançado no

dia 24 de junho. O procedimento

legal permite que profissionais for-

mados em instituições estrangeiras

possam trabalhar no Brasil. Outras

informações sobre o edital de

revalidação de diploma estão no site

www.ufc.br.


