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.Projetos aumentam área verde no Campus

Os conselhos departamentais
do Centro de Humanidades e da
Faculdade de Educação da Univer-
sidade Federal do Ceará, em reu-
niões extraordinárias, aprovaram
ontem (31) a construção de blo-
cos didáticos na Área I do Centro
de Humanidades e na Faced, no
Campus do Benfica.

As obras motivaram protestos
porque o estudo de impacto
ambiental indicou a necessidade de
retirada de árvores, operação au-
torizada pela Secretaria Executiva
Regional IV.

Diante do impasse, o Reitor da
UFC, Prof. Ícaro Moreira, dele-
gou aos conselhos a decisão so-
bre a continuidade ou não das

Novo prédio beneficiará milhares de alunos
A edificação a  ser construída

no complexo das Casas de Cul-
tura Estrangeira irá beneficiar
alunos dessas Casas e do Curso
de Letras da UFC. As Casas de
Cultura oferecem hoje o maior
projeto de extensão do País no
ensino de idiomas, com seis mil

alunos nos  cursos de Alemão, Es-
panhol, Francês, Inglês, Italiano
e Português. A taxa semestral
equivale ou é inferior à mensali-
dade em curso particular de lín-
guas. A cada ano, cresce o nú-
mero de candidatos à seleção ao
Semestre I e testes de nível.

O Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico
vai destinar R$ 4 milhões para pes-
quisas nas áreas de Ciências Hu-
manas,  Ciências Sociais e Ciênci-
as Aplicadas. Os recursos financi-
arão projetos de pesquisadores vin-
culados aos programas de Pós-Gra-
duação ou aos departamentos. O
valor máximo de financiamento de
cada proposta é de R$ 20 mil.

Os novos recursos disponi-
bilizados pelo CNPq devem atrair o
interesse das Humanidades, uma
vez que, nessa área, a UFC é a Ins-
tituição Federal de Ensino Superior
que menos concorre àqueles editais.

Os interessados deverão apre-
sentar as propostas sob a forma de
projetos de pesquisa e encaminhar
ao CNPq, até 17 de março, exclu-
sivamente por meio do formulário
de Propostas Online que está no en-
dereço: http://efomento.cnpq.br/
efomento. O resultado será divul-
gado em junho.

Os recursos serão destinados a
custeio e capital, incluindo itens
como equipamentos, material per-
manente, material bibliográfico,
material de consumo, componen-
tes ou peças de reposição,
softwares, instalação, recuperação
e manutenção de equipamentos,
passagens e diárias para pesquisa
de campo e serviços de terceiros,
dentre outros.

CNPq: R$ 4 mi para
Ciências Humanas

Os projetos do novo prédio das
Casas de Cultura e do bloco da
Faced foram foram elaborados
após rigoroso estudo de impacto
ambiental. A Diretora em exercí-
cio do CH, Profa Aparecida
Montenegro, ressalta que a obra
se insere no conceito de desen-
volvimento sustentável, visando
beneficiar as futuras gerações.

Assim, no lugar das duas ár-
vores removidas, serão plantadas

Aprovada construção de prédios no Benfica
obras, uma vez que os prédios eram
reivindicação antiga das duas co-
munidades acadêmicas. As atas
com os resultados dos encontros e
um abaixo-assinado também favo-
rável à construção vão ser encami-
nhados à Reitoria, que providenci-
ará o prosseguimento dos serviços.

Professores e representantes de
servidores e estudantes que parti-
ciparam das reuniões realizaram
debate de alto nível, respaldados em
informações técnicas da Coordena-
dora de Obras e Projetos da Pró-
Reitoria de Planejamento da UFC,
arquiteta Magda Campelo. No CH,
a aprovação foi unânime e na Faced
apenas um dos participantes optou
pela abstenção.

mais que o dobro. Também será
criado um jardim, aumentando a
área verde e de convivência.

Na Faced, o projeto inicial, que
previa a derrubada de 16 árvores,
foi reelaborado, diminuindo para
cinco o número delas. O Diretor
da  Faced, Prof. Luís Távora Fur-
tado Ribeiro, acrescenta que  na
gestão passada 21 árvores foram
plantadas e ontem a área ganhou
seis mudas.

Conheça as novidades
do portal da UFC:

www.ufc.br


