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Os alunos Marcelo Amanajás, 
Sheila Lima, Camila de Paula e 
Da-nielle Fernandes representam 
a UFC no FGV Latin Moot Corp 
2009. Trata-se de uma das mais im-
portantes competições de planos de 
negócios do mundo, realizada pela 
Universidade do Texas, EUA. No 
Brasil, o evento acontece dias 11 e 13 
deste mês, em São Paulo, na Funda-
ção Getúlio Vargas, responsável pela 
competição na América Latina.   

 Latin Moot Corp

Mais ônibus no Pici

Paulo Antonio de Menezes 
Albuquerque é o novo Procura-
dor-Chefe da Procuradoria Fede-
ral junto a UFC. Ele tomou posse 
na segunda-feira (2), sucedendo 
José Edmar Ribeiro, que solicitou 
aposentadoria.

Novo Procurador
A reabertura do restaurante 

da Casa de José de Alencar, na 
próxima quinta-feira (12), às 
18h,  marca o início do calendá-
rio de eventos programados para 
revigorar aquele equipamento da 
Universidade Federal do Ceará, 
situado no Sítio Alagadiço Novo, 
em Messejana. 

Na ocasião, será exibido o 
vídeo institucional das ações da 
UFC na Casa e lançado o site 
www.cja.ufc.br. O programa 
continua com o lançamento do 
CD “O Tom de Chico”, do Grupo 
de Flautas da UFC, regido pela 
Profa Ana Cléria, do Curso de 
Educação Musical da UFC, se-
diado na Casa. A seguir acontece 
o lançamento do livro “Vozes 
Silenciadas”, organizado por 
Papito de Oliveira. A obra  reúne 
depoimentos de 110 anistiados 
políticos. A apresentação será 

Desde a última terça-feira 
(3), o sistema de transporte 
coletivo gratuito do Campus do 
Pici  incluiu mais dois ônibus. A 
frota  passou de quatro para seis 
veículos no horário de pico do 
turno da manhã, período em que 
foi verificado o maior fluxo de 
estudantes. Um dos novos ônibus 
sai da área do Centro de Ciências 
Agrárias, o que beneficia quem 
acessa o campus pela Av. Mister 
Hull. Até o dia 3, a UFC havia 
recebido 90 mensagens  com 
sugestões, críticas e elogios ao 
sistema. O material foi entregue 
à Administração Superior, que 
avaliará as respostas.

O Prof. Peter Werner Schulze, 
da Universidade de Mainz, ministra 
workshop de cinema alemão dias 
16 e 17 próximos. O seminário e 
palestras, em português,  serão na 
Sala Interarte da Casa de Cultura 
Alemã da UFC. A entrada é gratuita. 
Informações: 3366.7642 / 7643.

Workshop de cinema

O diretor do Núcleo de Pro-
cessamento de Dados da UFC, 
Javam Machado, é o novo Coor-
denador Geral do Colégio de Ges-
tores de Tecnologia da Informação 
e Comunicação das Instituições 
Federais de Ensino Superior. O 
Colégio é integrado pelos direto-
res de TIC das 58 IFES brasileiras. 
Criado em 2006, tem o objetivo de  
assessorar a Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior, na 
área da Tecnologia de Informação. 
Javam foi eleito para mandato de 
um ano e sua escolha é um reco-
nhecimento à excelência da UFC 
na área.

Colégio de Gestores

Atrações na Casa de José de Alencar

 

Liga Experimental
Termina quarta-feira (11) a 

chamada pública de projetos para 
formação de parceria com a Liga 
Experimental de Comunicação, 
projeto de extensão do curso de Co-
municação Social da UFC. Podem 
participar movimentos sociais e or-
ganizações não-governamentais. O 
formulário de inscrição está no site 
www.dsc.ufc.br. Deve ser preenchi-
do e enviado para liga@ufc.br. 

feita pelo ex-Governador Lúcio 
Alcântara e por Tarcísio Leitão, 
ex-Presidente da Comissão Espe-
cial de Anistia Wanda Sidou, cria-
da na Administração de Lúcio.

O calendário fixo de atividades 
na Casa de José de Alencar vai 
incluir lançamento de livros nas 
noites de quinta-feira. Às sextas-
feiras, a programação fica a cargo 
da Secretaria da Cultura do Estado 
(Secult). Aos sábados, até às 15h, 
haverá atividades organizadas pe-
los alunos do curso de Educação 
Musical. No domingo, o dia é de 
feijoada, ao som de grupos de 
samba e chorinho.

O restaurante será dedicado 
à culinária cearense, com auto-
serviço no almoço. Ficará aberto, 
como a Casa, de 8h às 17h de se-
gunda a quarta-feira, de 8h às 22h, 
às quintas e sextas, e de 8h às 15h 
aos sábados e domingos.


