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Semana de Humanidades

.  

A comissão organizadora da 
VI Semana de Humanidades re-
cebe, até o dia 16 de dezembro, 
propostas de minicursos e ofici-
nas a serem realizados durante o 
evento. A Semana vai acontecer 
de 27 a 30 de abril, tendo como 
tema “CH 40 anos - Memória 
e Devir”. Outras informações: 
3366 7600.

Programa UFC TV
Domingo: 12h30min
Reprise: Segunda-feira, 18h
TV Ceará - Canal 5

Wladia Castelo Branco, Fer-
nanda Torres de Oliveira Araújo 
e Francisca Erivânia Teixeira de 
Sousa conquistaram o 1° lugar na 
categoria  Artigo Científico da 2a 

edição do Prêmio Sefin, da Secreta-
ria de Finanças de Fortaleza. Alunas 
do curso de Ciências Econômicas da 
UFC, concorreram com o trabalho 
intitulado “Capacidade de pagamen-
to e Endividamento: um estudo de 
caso do município de Fortaleza”. 

 Alunas premiadas

O Cerimonial da UFC con-
voca os formandos de 2008.2 
para o ensaio geral da colação 
de grau. Será na próxima 
quarta-feira (10), às 18h, na 
Concha Acústica. 

O comparecimento dos 
concludentes ao ensaio é obri-
gatório. As solenidades oficiais 
de colação acontecem este 
mês obedecendo ao seguinte 
calendário: 

Ensaio da Colação de Grau será dia 10

 Educação no MST
“Mística Educação e Resis-

tência no Movimento dos Sem 
Terra” (Edições  UFC) é o livro 
que a  Profa Lucíola Andrade 
Maia lança quinta-feira (11), 
às 19h, no Espaço Cultural da 
ADUFC. Lucíola concluiu dou-
torado em Educação Brasileira na 
Faced/UFC e leciona no Curso de 
Pedagogia da UECE.  

- Dia 16 de dezembro -  Fa-
culdade de Farmácia, Odonto-
logia e Enfermagem;

- Dia 18 - Centro de Ciências, 
Centro de Tecnologia e Centro 
de Ciências Agrárias;

- Dia 19 - Centro de Humanida-
des, Faculdade de Direito, Facul-
dade de Educação, Faculdade de 
Economia, Administração, Atuá-
ria, Contabilidade e Secretariado e 
Instituto de Cultura e Arte. 

 Prêmio CDL para UFC

Até o dia 30 deste mês, a UFC 
inscreve para concurso público de 
professor adjunto nos campi de 
Fortaleza e Sobral. Áreas de Saúde, 
Letras e Ciências Sociais. De quarta 
a sexta-feira, as inscrições são para 
professor substituto de Espanhol, 
em Fortaleza. Veja os editais em 
www.ufc.br, link “Editais”. 

 Concursos: professores

 Reitor participa de reunião da Andifes
As jornalistas Márcia Vieira 

e Terezinha Fernandes, da Rá-
dio Universitária FM,  foram as 
vencedoras do Prêmio CDL, na 
categoria Radiojornalismo, com 
a reportagem especial “A infor-
matização do comércio - a via 
para o sucesso empresarial”. O 
prêmio, concedido pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Fortale-
za, foi entregue na noite da última 
sexta-feira. 

O Reitor da UFC, Prof. Je-
sualdo Farias, segue hoje (8) 
à noite para Brasília a fim de 
participar amanhã da reunião do 
Conselho Pleno da Associação 
Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes). 

Quarta-feira, ele estará pre-
sente no seminário anual de 
políticas públicas da Andifes, 
que tem como tema “Educa-
ção, Ciência e Tecnologia e 

Desenvolvimento do Brasil”. 
Na quinta-feira, o Reitor par-
ticipa da solenidade pelo Dia 
do  Engenheiro, no Centro de 
Tecnologia. 

Na sexta-feira, Jesualdo Farias 
presidirá a solenidade de colação 
de grau da terceira turma de Me-
dicina do Campus do Cariri. O 
ato solene será realizado às 20h, 
no auditório da Faculdade de 
Medicina de Barbalha. A  turma é 
composta por 40 formandos. 


