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Chamada de trabalhos

As alunas Ingrid Façanha e Isabe-
la Cordeiro Cavalcante, do Curso de 
Estilismo e Moda da UFC,  venceram 
o Concurso Passarela Guanabara. É 
criação delas a nova coleção de uni-
formes dos funcionários da Empresa 
Guanabara. As alunas receberam 
prêmio de R$ 5 mil e passagens de 
ônibus da empresa.

 Moda Premiada 

Até o dia 27 de fevereiro estão 
abertas inscrições para seleção de 
professor adjunto do Departamento 
de Engenharia de Teleinformática 
da UFC, em Fortaleza. A vaga é 
para o setor de estudo Sistemas 
Computacionais. De 4 a 6 de feve-
reiro,  as incrições são para profes-
sor substituto da Casa de Cultura 
Britânica. São ofertadas três vagas. 
Veja os editais no site: www.srh.ufc/
editais.htm .  

O coordenador do projeto 
de captação de órgãos do 
Sistema Nacional de Trans-
plantes, Silvano Mário Attilio 
Raia, profere palestra hoje 
(2), às 19h30min, no audi-
tório do Instituto José Frota 
(Rua Barão do Rio Branco, 
1816 - Centro). Será durante 
o evento inti-tulado “Progres-
so Científico - Ética/Prática 
Médica. O médico e professor 
da Faculdade de Medicina da 
Universidae de São Paulo veio 
a convite da UFC.

A mudanças na movimenta-
ção de ônibus e Topics no Cam-
pus do Pici  recebe aprovação 
dos diretores dos Centros de 
Ciências, Tecnologia e Ciências 
Agrárias, sediados na área.  Eles 
ressaltam a importância de se 
facilitar o deslocamento de es-
tudantes e funcionários - média 
de 14 mil por dia - ao longo dos 
212 hectares do campus. 

A proposta é disponibilizar 
transporte gratuito no interior 
do campus por meio de quatro 

O Conselho Regional de Far-
mácia e o Sindicato dos Farma-
cêuticos do Ceará lançaram o 
Prêmio de Jornalismo CRF-CE 
- Sinfarce Prof. F. J. Abreu Matos, 
em homenagem ao professor emé-
rito da UFC e criador das Farmá-
cias Vivas.  Falecido no dia 22 de 
dezembro último, era referência 
nacional e internacional no estudo 
de plantas medicinais. O tema da 
primeira edição é “A  importância 
da as-sistência farmacêutica para 
a saúde”. Informações: www.crce.
org.br. 

Transplante de órgãos

Casa Amarela: inscrições

O Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação, do Instituto de 
Cultura e Arte da UFC, recebe, até 
10 de março, artigos para apresen-
tação no I Encontro Internacional de 
Imagem Contemporânea. O evento 
acontece de 12 a 17 de abril, no 
Theatro José de Alencar, reunindo 
convidados do Brasil, Argentina, 
França e Portugal. 

 Seleção de professores

Com prazo até 6 de março ou até 
o preenchimento das vagas, a Casa 
Amarela Eusélio Oliveira inscreve 
para os cursos de Cinema e Vídeo, 
Fotografia e Cinema de Animação. 
Outras informações: 3366.7772 e 
3366.7773. 

Prêmio Abreu Matos

Será na próxima quarta-feira 
(4), às 10h30min, o lançamento 
da pedra fundamental do Campus 
da UFC em Sobral. A solenidade 
acontece na antiga Fábrica de Te-
cidos Ernesto Deocleciano (Rua 
Estanislau Frota, S/N - Centro), 
cujo terreno foi doado à Univer-
sidade pelo Governo do Estado. 
O projeto arquitetônico prevê a 

manutenção da fachada do antigo 
prédio, tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN).

Após a solenidade, tomarão 
posse os novos professores efeti-
vos da UFC que atuarão no Cam-
pus de Sobral. Será no auditório 
do Curso de Medicina daquele 
campus.     

Solenidade: início de obras do Campus de Sobral

veículos, que circularão a cada 
seis minutos nos horários de pico 
e em intervalos de 12 minutos, nos 
demais. Com a medida, torna-se 
desnecessária a entrada de ônibus 
e Vans de linha que hoje acessam 
o campus, aumentando problemas 
de trânsito ali. 

A medida atende a demanda de 
cinco anos da comunidade univer-
sitária do Pici. Através do e-mail 
onibuspici@ufc.br os interessados 
poderão enviar dúvidas, críticas e 
sugestões ao modelo.

Mudança vai melhorar trânsito no Pici


