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O Prof. Antonio Salvador da 
Rocha é o novo Pró-Reitor de 
Extensão da UFC. No último dia 
18, ele assumiu o cargo, substi-
tuindo o Prof. Antonio Caubi Ri-
beiro Tupinambá, que solicitou 
afastamento pela necessidade 
de ampliar projetos acadêmicos 
em curso, junto a instituições 

 UFC no Cade

 

Audiência pública da Unilab em Redenção  

Psicologia Comunitária

R.U. do Benfica reaberto

O Prof. Sérgio Aquino de Souza, 
do Curso de Doutorado em Econo-
mia da UFC, assumiu a função de 
Economista-Chefe do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica. 
O Cade é vinculado ao Ministério 
da Justiça e tem como finalidade 
orientar, fiscalizar, prevenir e apurar 
abusos do poder econômico. 

Para apresentar o projeto de 
implantação da Universidade 
Federal da Integração Luso-
Afro-Brasileira (Unilab) à co-
munidade da região do Maciço 
de Baturité, será realizada na 
próxima quarta-feira (25), às 9h, 
uma Audiência Pública Especial, 
promovida pela Prefeitura de 
Redenção, município que sediará 
a instituição. 

O encontro acontece no Giná-
sio Tarcísio Bonfim, no Parque da 
Liberdade. Às 14h, o presidente 
da Comissão de Implantação 
da Unilab, Prof. Paulo Speller, 

no Brasil e no exterior. Naquela 
Pró-Reitoria, Salvador já esteve 
à frente da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Regional e da 
Coorde-nadoria de Difusão Cien-
tífica e Tecnológica. Atualmente, 
preside o Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura no Ce-
ará  (CREA-CE).   

 Novo Pró-Reitor da Extensão toma posse

A partir de hoje (23) volta a 
funcionar o Refeitório do Ben-
fica. Para melhorar ainda mais 
o serviço ao usuário, a reforma 
das instalações prossegue sem 
prejuízo do funcionamento. As 
obras são realizadas na entrada, 
nos acessos laterais, banheiros, 
áreas de armazenagem e rece-
bimento de refeições, lavagem 
de bandejas e dependências dos 
funcionários. Os estudantes ga-
nharão espaço de convivência.

O seminário “Violência e 
Conflitos Sociais: trajetórias de 
pesquisas” começa amanhã (24), 
às 19h, no auditório da Reito-
ria. O evento marca os 15 anos 
de atividade do Laboratório de 
Estudos da Violência, vinculado 
ao Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia da UFC. O LEV 
é coordenado pelo Prof. César 
Barreira. 

O Prof. Roberto Briceño-
León, da Universidade Central da 
Venezuela, fará a conferência de 

abertura, sobre o tema “Violência 
na América Latina”.

 No encerramento, dia 27, às 
17h, o Prof. Daniel Santos, da 
Universidade de Ottawa, Canadá, 
fala sobre “Modernidade e Novas 
Formas de Controle Social”.

De 25 a 27 de março, quatro 
mesas-redondas acontecem no Au-
ditório Luiz de Gonzaga, do curso 
de Ciências Sociais. Dias 25 e 26 
de março, grupos de trabalho se 
reúnem no Cetrede. Veja a progra-
mação no levufc.blogspot.com. 

Laboratório de Estudos da Violência: 15 anos

Estão abertas inscrições para o 
III Curso em Psicologia Comunitá-
ria, que começa no próximo sábado 
(28). A promoção é do Núcleo de 
Psicologia Comunitária da UFC 
e Cetrede. A inscrição é grátis e a 
mensalidade é R$ 60 (estudantes) 
e R$ 90 (profissionais). Contato: 
3366.7729.   

O Auditório da Casa de José de 
Alencar recebe o Grupo Arlequim 
Dourado para show sábado (28), 
às 16h. O grupo instrumental é 
formado por alunos do Curso de 
Licenciatura em Música da UFC. 
A entrada é gratuita.

Arlequim Dourado

terá audiência com o Prefeito de 
Pacoti; em seguida, encontro com 
dirigentes do Mosteiro Jesuíta, em 
Baturité.

Cerca de cinco mil vagas se-
rão ofertadas para estudantes da 
comunidade de países de língua 
portuguesa como Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçam-
bique, Portugal, São Tomé e 
Príncipe, Timor Leste e Brasil. 
Ainda serão definidos os cursos 
ofertados, que farão parte das 
áreas de Saúde, Gestão Pública e 
Privada, Formação de Professores 
e Ciências Agrárias.


