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A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Fortaleza  recebe até hoje 
(16) inscrições para seleção de 19  
monitores do Pré-Vestibular Popu-
lar de Fortaleza (POPFor). Podem  
inscrever-se universitários dos cur-
sos de Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira (Inglês ou Espanhol), 
Matemática, Física, Química, Bio-
logia, História e Geografia. Conta-
tos: 3105.1543.

 Monitores: Inscrições

Funcionamento do RU

Servidores técnico-administrati-
vos já podem obter no Sintufce (Rua 
Waldery Uchoa, 50) a Cartilha de 
Saúde do Trabalhador. A publicação 
do Sindicato  foi organizada por 
Ro-berto Cunha Lima,  jornalista e 
funcionário da Imprensa Universitá-
ria, com assessoria técnica dos pro-
fessores Neudson Johnson Martinho 
e Márcia Cristina da Silva. 

Saúde do trabalhador

Com o lema “Na UFC a ca-
misinha vai dar um baile”, o De-
partamento de Desenvolvimento 
Humano da Superintendência 
de Recursos Humanos realiza 
quarta-feira (18), a partir das 
8h, a Campanha de Prevenção 
Contra Doenças Sexualmente 
Transmis-síveis. Equipe da SRH 
e a bandinha de Zezinho do Sax, 
visitarão os campi da UFC em 
Fortaleza (Benfica, Pici e Poran-
gabuçu), distribuindo preservati-
vos e material informativo com 
dicas de prevenção.

Folia sem DST/Aids
O livro “Tempo  no Plural - 

História, ensino e diversidade 
cultural” será lançado quinta-
feira (18), às 18h, na Casa da 
Associação Nacional de História 
- Anpuh (Av. da Universidade, 
2700 - Benfica). A obra é resultado 
da VII Jornada Internacional de 
Educação Histórica, que aconte-
ceu em agosto passado na UFC. 
Traz 17 artigos de pesquisadores 
e professores referência no campo 
da Educação Histórica. O livro 
teve apoio do Curso de História 
e FCPC. 

Ao iniciar-se o primeiro 
semestre letivo de 2009, ano 
em que a Universidade Fede-
ral do Ceará agrega mais de 
5.000 novos discentes a seus 
cursos de graduação e de 
pós-graduação, quero desejar 
a esses novos alunos uma 
jornada de muito sucesso em 
seu projeto acadêmico. 

Esta, que é uma das 10 
maiores e melhores univer-
sidades federais do País, 
recebe os calouros com um 
sorriso e de braços abertos. 
Integrados aos nossos campi, 
eles aqui frequentarão a sala 
de aula e bibliotecas, farão 
pesquisas nos laboratórios e 
trabalhos de extensão junto à 
comunidade externa. Somos, 
afinal, uma Universidade por 
inteiro, Universidade públi-
ca, com uma sólida tradição 
de inserção na sociedade e 
compromisso inar-redável 

com a qualidade. Não é por 
acaso que todo jovem cearen-
se almeja ser aluno da UFC.

No momento de acolher 
os recém-chegados, dirijo-me 
também aos alunos veteranos, 
convidando-os a receber os 
novos colegas com manifes-
tações de alegria e lhes ofere-
cendo uma recepção fraterna. 
Exorto a todos para que evi-
tem os trotes violentos e cons-
trangedores, absolutamente 
sem sentido num ambiente 
civilizado. Acolhimento fes-
tivo e descontraído é o que 
merecem os calouros que aqui 
vêm concretizar o sonho de 
estudar na Universidade que 
juntos estamos construindo: 
pública, gratuita, autônoma e 
de qualidade.

Prof. Jesualdo Pereira 
Farias Reitor 

Calouros, bem-vindos à UFC
Hoje (16), primeiro dia de aula  

do semestre 2009.1, o Restaurante 
Universitário reinicia as atividades 
apenas no Campus do Pici. No 
Refeitório do Benfica, as obras ini-
ciadas em janeiro ainda não foram 
concluídas. A previsão é de que pas-
se a funcionar no dia 9 de março. A 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis  
informa que já está em estudo o 
local para construção do  Refeitório 
do Campus de Porangabuçu.     

História em livro

Curso de Esperanto
O Curso de Esperanto da UFC. 

inscreve até 27 deste mês. São 
ofertadas 100 vagas. Outras infor-
mações site: www.esperanto.ufc.br/
matrikuloj_2009_1.htm.


