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Dia do Economista

 O Ciclo de Debates do Projeto 
UFC Inclui promove palestra sobre 
“Acessibilidade física e mobilidade 
de pessoas com deficiência”. Será 
na quarta-feira (14), às 9h, no Au-
ditório do Centro de Tecnologia , no 
Campus do Pici. Informações pelo 
fone: 3366.7665.

.  

O C.A. Mário Henrique Simon-
sen e a Coordenação do curso de 
Ciências Econômicas da UFC 
em Sobral comemoram o Dia do 
Economista, 13 de agosto, com 
palestras sobre mercado de ações. 
Os convidados são Rogério Faus-
tino Matos, da M&M Consultoria 
e Assessoria Ltda, e Roger Bezerra 
Castello consultor da Bolsa de Valo-
res de São Paulo. Inscrições no site: 
www.economia.sobral.ufc.br.

 Cursinho: Mestrado
O Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia e Ciência de Ma-
teriais da UFC inscreve, até 1° de 
setembro, para o curso preparatório 
à admissão ao mestrado em 2009. 
Interessados podem entrar em con-
tato pelo fone 3366.9619. Outras 
informações estão no site www.
materiais.ufc.br.

No Dia do Estudante (11 de agosto), estendo minha saudação 
fraterna a todos os alunos da Universidade Federal do Ceará. na 

Graduação, na Pós-Graduação e nos cursos de Extensão, eles for-
mam um contingente numeroso, participativo e cheio de entusias-
mo. Encaminhar esses 30 mil jovens no rumo de suas aspirações 
intelectuais e de seus projetos de vida é um desafio diário que se 

coloca aos que fazem a instituição acadêmica.

Atenta a essa missão, a UFC se volta, em cada uma de suas 
ações, para o objetivo fundamental de continuar formando as 

novas gerações dentro dos melhores parâmetros assentados para 
o Ensino Superior. Foi assim que edificamos uma tradição de 

qualidade, hoje vinculada a tudo o que traz a marca da UFC. Daí 
nos termos tornado uma referência no Norte e Nordeste. Daí o 
respeito conquistado na sociedade. Daí o orgulho que desperta, 

em todo jovem cearense, ser aluno da UFC.

Por dever de justiça, partilho com os nossos alunos o mérito 
por esse patrimônio imaterial, conquistado, em grande parte, gra-
ças a seu idealismo, ousadia e curiosidade intelectual. No Dia do 
Estudante, há de se reforçar, em nosso campus, o amor à Univer-
sidade pública de qualidade, que se deseja cada vez mais demo-
crática, mais engajada na luta pela inclusão e o avanço social, 

cada vez mais presente no coração do estudante.

Luís Carlos Uchôa Saunders
Reitor em exercício 

Uma universidade no
 coração do estudante Estão abertas, até 23 de agosto, 

inscrições para o I Fórum de Lingü-
ística Aplicada e Ensino de Línguas 
e o V Colóquio de Pro-fessores de 
Metodologia de Ensino de Língua 
e Literatura. Os eventos acontecem 
na UFC de 24 a 27 de novmbro. 
Outras informações no endereço: 
www.flael.blogspot.com.

 Acessibilidade

O segundo semestre letivo 
começa com novidades no Res-
taurante Universitário. O prato 
principal é servido cozido ou 
assado e há ainda uma opção ve-
getariana. Os cardápios semanais 
estão disponíveis no site www.
prae.ufc.br.

A Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis, à qual está vinculado 
o RU, implantou também a venda 
antecipada de tickets, que terão 

 Língua e Literatura 

As novidades do Restaurante Universitário
validade durante o mês em que 
forem adquiridos. Caso não sejam 
utilizados, poderão ser trocados. 
Interessados devem ir de 7h30min 
às 10h30min, ao Refeitório do 
Benfica ou à Coordenação do RU 
no Pici. A venda diária continuará 
normalmente.

Em julho, o salão de refeições 
do Benfica foi ampliado e está 
prevista, ainda para este ano, a 
criação de área de convivência.


