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    A UFC obteve aprovação de 
mais um projeto no Programa 
Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia do Ministério da Ci-
ência e Tecnologia. Com recur-
sos do CNPq, será criado o INCT 
de NanoEstruturas e Simulação 
NanoMolecular, sob coordena-
ção do Prof. Benildo Cavada, do 
Departamento de Bioquímica e 
Biologia Molecular. É o quarto 
INCT da UFC. Segundo o Prof. 
Benildo, o Instituto atuará em 
parceria com instituiçõoes do 
Norte e Nordeste. 

Especializações

O Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência 
está com inscrições abertas. O 
prazo para candidatos à seleção 
de docentes supervisores vai até 
o próximo dia 12, sendo ofertadas 
12 vagas. Para alunos bolsistas de 
iniciação à docência são 53 vagas. 
As inscrições começam hoje (9) e 
prosseguem até o dia 20. Informa-
ções: www.prograd.ufc.br.

 Bolsas para o PIBID

O estudante Eduardo Façanha 
de Oliveira e o Prof. Demercial 
de Sousa Oliveira Jr., do Curso 
de Engenharia Elétrica do Centro 
de Tecnologia da UFC, participam 
do projeto The 2009 International 
Future Energy Challenge, em Wa-
shington, que acontece de 15 a 19 
deste mês, em Washington, EUA. 
O trabalho deles - “Conversor 
estático de baixo custo e alto ren-
dimento para sistemas eólicos de 
pequeno porte” - foi selecionado 
entre 11 concorrentes de todo o 
mundo. 

O curso de Especialização em 
Geografia do Turismo e Gestão 
Ambiental em Municípios está 
com inscrições abertas até o dia 
13 de março. Informações pelo 
fone 3214.8207. Até o dia 19 de 
fevereiro, as inscrições são para 
a Especialização em Auditoria. O 
interessado pode se inscrever pelo 
site www.acep.org.br/audit.

 UFC em Washington

Até quinta-feira (12), ficam 
abertas as inscrições para a Oficina 
de Quadrinhos, projeto de extensão 
do curso de Comunicação Social da 
UFC. A taxa de inscrição é de ape-
nas R$ 1,00. O curso é grátis, aberto 
à comunidade externa e acontece de 
março a junho.  

Obras e mais docentes para os campi do Interior

Oficina de quadrinhos 

Interessados em iniciar estudos 
de Grego Clássico ou participar de 
turmas avançadas podem  inscrever-
se, até o próximo dia 17,  nos cursos 
de extensão oferecidos pelo Núcleo 
de Cultura Clássica da UFC. Mais 
informações sobre os cursos e ficha 
de inscrição estão no site: cultura-
classicaletras.blogspot.com

Grego Clássico

 Ciência e Tecnologia

O Reitor Jesualdo Farias 
cumpriu uma agenda de visitas 
aos campi de Sobral e Cariri na 
última semana. No programa, 
ele presidiu a solenidade que 
marcou o início das obras do 
Campus de Sobral, que terá a 
primeira etapa concluída em 
dezembro deste ano. O Reitor  
também deu posse a mais 48 

professores e a dois servidores 
técnico-administrativos.

No Cariri, Prof. Jesualdo 
em-possou 25 professores na 
Faculdade de Medicina em Bar-
balha e, em Juazeiro, deu posse 
a 27 professores dos cursos 
de Administração, Agronomia, 
Biblio-teconomia, Filosofia e 
Engenharia Civil.  

Mais um ônibus articulado 
para os horários de pico, tota-
lizando três, e uma Topic com 
maior capacidade são as novi-
dades no sistema de transporte 
coletivo gratuito do Campus do 
Pici, para o início das aulas, no 
próximo dia 16. 

As medidas foram tomadas 
para diminuir  o tempo de espera 
dos usuários - que ficará entre 
quatro e oito minutos -  e se 
baseiam em pesquisa realizada 
por técnicos do Sindiônibus e da 

Empresa de Transporte Urbano de 
Fortaleza (Etufor). Mesmo com 
o aumento no número de veícu-
los, o sistema será diariamente 
monitorado por técnicos da UFC 
e do Sindiônibus, para possíveis 
ajustes.

Para avaliar a opinião de alu-
nos, professores e servidores téc-
nico-administrativos e pessoas da 
comunidade externa foi criado o  
e-mail onibuspici@ufc.br para o 
recebimento de críticas, sugestões 
e esclarecimento das dúvidas..

Sistema de ônibus do Pici tem novidades


