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 Livro-Reportagem

Programa UFC TV
Domingo - 12h30min

Reprise: Segunda - 18h
TV Ceará - Canal 5

Reportagens de Rafaela 
Parente e Thiago Mendes, alunos 
do curso de Comunicação Social 
da UFC, integram o livro “Meio 
Ambiente e Mudanças Climáticas 
na Amazônia”. Elas fazem parte 
do Concurso de Reportagem 
da Fundação Konrad Adenauer. 
A UFC ficou com o segundo e 
terceiro lugares, respectivamente. 
Quinze estudantes do Ceará, 
Piauí e Maranhão viajaram para 
Santarém (PA) e conheceram 
parte da floresta amazônica, 
sendo estimulados a produzir 
textos que retratassem a realidade 
do local.

 

II Mostra de Cinema Africano na Casa Amarela

 Mais concursos
Estão  aber tas ,  a té  16  de 

dezembro, as inscrições para 
concurso de professor assistente 
no Departamento de Arquitetura 
e  Urbanismo,  do  Centro  de 
Tecnologia, e de professor adjunto 
no Departamento de Psicologia 
do Centro de Humanidades, no 
Departamento de Teoria e Prática do 
Ensino da Faculdade de Educação, 
e no Departamento de Biologia do 
Centro de Ciências. O regime de 
trabalho é de 40 horas semanais, 
com dedicação exclusiva. Os editais 
dos concursos, com informações 
completas, estão disponíveis no 
endereço www.srh.ufc.br/editais.
htm. 

Unilab funciona a partir de 2010
Na última quarta-feira, 19, 

foram inaugurados os trabalhos 
da comissão de implantação 
da  Univers idade  Federa l 
da Integração Luso-Afro-
Brasileira (Unilab), da qual a 
UFC é tutora.

Estão previstos para 2009 
um total de R$ 30 milhões 
na lei orçamentária da União 
destinados a investimentos 
de pessoal e infra-estrutura 
da Unilab será instalada no 
município de Redenção, a 63 
quilômetros de Fortaleza. Nos 
próximos cinco anos, mais R$ 
160 milhões serão gastos na 
implementação completa da 
nova universidade. O Reitor 
da UFC, Prof. Jesualdo Farias, 
esclareceu que não haverá 
impacto no orçamento da UFC 
com a implantação da Unilab. 

Os cursos ofertados serão, 
num primeiro momento, ligados 
a quatro áreas: Formação de 
Professores, Saúde, Gestão e 
Ciências Agrárias e Florestais. 
Será discutida ainda, com 
o  G o v e r n o  E s t a d u a l ,  a 
implantação de uma quinta 
grande área, ligada ao potencial 
tecnológico cearense a ser 

concretizado com a vinda da 
refinaria e da siderúrgica nos 
próximos anos. 

O projeto da Unilab visa 
integrar países membros da 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa. Tem o objetivo 
de promover o intercâmbio 
acadêmico, fomentar pesquisas 
e ministrar ensino superior 
público em países como Angola, 
Cabo Verde,  Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal, São 
Tomé e Príncipe, Timor Leste e 
até Macau, região administrativa 
especial da China. 

A Unilab ofertará 5 mil vagas 
em seu início. Metade delas para 
alunos estrangeiros de língua 
portuguesa,  principalmente 
africanos. No futuro, mais 5 mil 
alunos devem ser incorporados 
à Unilab através dos cursos de 
educação a distância. 

Os concursos públicos para 
docentes e servidores técnico-
administrativos estão previstos 
para o segundo semestre de 2009. 
Já as atividades acadêmicas serão 
iniciadas em 2010. 

O terreno que abrigará o 
campus da Unilab terá até 100 
hectares de área total. 

Acontece de 25 a 29 de 
novembro, na Casa Amarela 
Eusélio Oliveira, a II Mostra 
de Cinema Africano. O tema 
será “Áfricas em trânsito”. 
Os f i lmes começam a ser 
exibidos às 18h, seguindo-se  
debate. O evento, apoiado pela 
Cinemateca da Embaixada 

da  França ,  se rá  encer rado 
no sábado, 29, às 20h30min, 
em noite cultural no Teatro 
Universitário Paschoal Carlos 
Magno, com apresentação de 
capoeira de Angola,  afoxé, 
música e comida africanas. Mais 
informações pelo telefone (85) 
3366.7741.


