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A Pró-Reitoria de Extensão 
inscreve até amanhã (14) alunos de 
graduação para seleção de bolsistas. 
Vinte e seis bolsas são relativas 
à parceria entre os programas 
Conexões de Saberes, Escola Aberta 
e Educação Ambiental. Outro edital, 
exclusivo para o Conexões de 
Saberes, oferece 35 bolsas. Mais 
informações: www.prex.ufc.br. 

  Alimentação

Programa UFC TV
Domingo - 12h30min

Reprise: Segunda - 18h
TV Ceará - Canal 5

A mostra “Cinema e Direitos 
Humanos na América do Sul” 
começa  hoje, às 19h,  na Casa 
Amarela Eusélio Oliveira. Até o 
dia 19, serão exibidos 43 filmes 
de cineastas sul-americanos sobre 

A Superintendência de 
Recursos Humanos da UFC 
informa que a ampliação por 
mais 60 dias da licença-ma-
ternidade ainda não poderá 
ser concedida às servidoras do 
Executivo Federal. Segundo o 
Ministério do Planejamento, 
Orgamento e Gestão, só após a 
regulamentação da Lei 11.770, 
de 9 de setembro de 2008, o 
benefício poderá ser requerido. 
Até lá, a licença-maternidade 
continua sendo de 120 dias. 
O prazo para a conclusão da 
regulamentação ainda não foi 
determinado. 

Licença-maternidade 

A UFC estará presente na 
Semana Mundial da Alimentação, 
de amanhã (14) a sexta-feira (17). 
Representantes dos cursos de 
Economia Doméstica, Ciências 
Sociais e Geografia participam 
amanhã, às 14h30min, de audiência 
pública na Assembléia Legislativa. 
Dia 15, haverá visitas a escolas e 
debates sobre hábitos alimentares. 
Dia 16, serão prestados serviços de 
saúde na Praça do Ferreira. Dia 17, 
a UFC realiza feira de economia 
solidária na Praça da Gentilândia.  

  Poesia no teatro

  Bolsas de extensão

O Grupo Verso de Boca, projeto 
de extensão da UFC, apresenta 
o espetáculo “A Poesia do Brasil 
mestiço”, nos dias 17 e 24 de 
outubro, às 20h, no Teatro Sesc 
Emiliano Queiroz (Av. Duque de 
Caxias, 1701 - Centro). Ingressos: 
R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). 
O Verso de Boca é formado por 
alunos do curso de Letras.

Inscrições abertas para o 
VI Seminário de Pesquisa do 
Departamento de História da UFC. 
O encontro acontece de 10 a 12 
de novembro, tendo como tema 
“História, Ciência e Saúde”. Outras 
informações: www.história.ufc.br.

Pesquisa em História

Mestrados na FEAAC
O Programa de Pós-Gradu-

ação em Administração e Con-
tro-ladoria da UFC inscreve até 
31 de outubro para o Mestrado 
Acadêmico em Administração e 
Con-troladoria, e de 20 outubro a  
30 de novembro para o mestrado 
profissional  nas mesmas áreas. Os 
editais estão em www.ufc.br.

Casa Amarela: filmes sobre direitos humanos
temas ligados à dignidade humana.  
A promoção é da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos 
do Governo Federal. Entrada 
grátis. Mais informações:  www.
cinedireitoshumanos.org.br.

Reitor Jesualdo é empossado em Brasília
 Em solenidade no Gabinete 

do Ministro da Educação, 
Fernando Haddad, na última 
quinta-feira, o Prof. Jesualdo 
Farias foi empossado Reitor da 
Universidade Federal do Ceará.  
Antes de ir a Brasília, Jesualdo, 
na qualidade de vice-reitor, 
estava no exercício da Reitoria 
e transmitiu o cargo para o 
Pró-Reitor de Administração, 
Prof. Luís Carlos Saunders. No 
próximo dia 23, o Prof. Luís 
Carlos transmitirá o  cargo ao 
novo Reitor, em solenidade, às 
19h30min, na Concha Acústica 
da UFC.

Na cerimônia de posse, o 
Ministro Haddad homenageou 
o  f a l e c i d o  R e i t o r  í c a r o 
Moreira, por sua postura ética 
e contribuição ao Programa de 
Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni). 
Em seu discurso, o Prof. Jesualdo 
reivindicou autonomia para as 
universidades federais e apoio 
aos hospitais universitários. 
Presentes à solenidade, deputados 
federais, prefeitos, secretários de 
Estado, representantes do MEC, 
Ministério das Cidades, CEFET, 
administração superior da UFC e 
reitores de IFES.


