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As professoras Márcia Machado 

e Maria Lúcia Bosi, do Departa-
mento de Saúde Comunitária, da 
Faculdade de Medicina, apresenta-
rão trabalhos no Fifth International 
Congress of Qualitative Inquiry, de 
20 a 23 de maio, na Universidade de 
Illinois, EUA. Os estudos envolvem 
mães cegas residentes em Fortaleza, 
além de avós e mães indígenas da 
comunidade Tapeba, em Caucaia, 
e avaliação qualitativa da atenção 
básica de saúde em Fortaleza.  

 Saúde Comunitária

 Juízo Estético Moderno
A Casa de Cultura Alemã promo-

ve hoje, às 19h, e amanhã, às 10h, o 
seminário Origem e Atualidade do 
Juízo Estético Moderno, ministrado 
pelo Prof. Marcelo G. Burello, espe-
cialista em Estética Contemporânea 
pela Universidade de Buenos Aires. 
Entre outras questões, serão deba-
tidos o idealismo, o classicismo e o 
romantismo alemães. Com entrada 
gratuita, na Sala Interarte, no Cam-
pus do Benfica. 

 Diagnóstico Oral

990 vagas a mais no Vestibular 2010
A Universidade Federal do 

Ceará ampliou o número de 
vagas do próximo Vestibular: 
serão 990 a mais, distribuídas 
entre os campi de Fortaleza e 
do Interior do Estado. Parte das 
novas vagas será destinada aos 
21 novos cursos aprovados em 
2008 ou que estão para ser apre-
ciados pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CEPE). 
A ampliação atende a reivin-
dicações antigas da sociedade 
cearense. Quanto mais vagas 
ofertadas, maiores as chances 
de acesso à Universidade. 

Segundo o Pró-Reitor de 
Graduação, Prof. Custódio Al-
meida, a novidade vem acom-
panhada do aumento no número 
de professores: em 2009, haverá 
contratação de mais 170 do-
centes e 55 servidores técnico-
administrativos, para todos os 
campi da UFC. 

As metas do Reuni foram 
definidas pelo Ministério da 
Educação, com base em um 
padrão de qualidade. É impor-
tante atentar também que isso 

é apenas uma média. A relação 
professor / aluno varia de curso 
para curso”, explicou o Prof. 
Custódio. A UFC se comprome-
teu a atingir a meta de disponi-
bilizar, em média, um professor 
para cada 18 alunos.

Concursos
Das 170 novas vagas para 

professor, 50 são para o campus 
do Cariri, 32 para o de Sobral e 
88 para o de Fortaleza. Na Capi-
tal, haverá contratações no Cen-
tro de Humanidades (18), Centro 
de Tecnologia (16), Instituto de 
Cultura e Arte (14), Faculdade de 
Medicina (10), Centro de Ciên-
cias (9), Faculdade de Educação 
(8), Instituto de Ciências do Mar 
(3), Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária, Contabi-
lidade e Secretariado (1) e Centro 
de Ciências Agrárias (1).

Já as vagas para técnico-
administrativo estão assim dis-
tribuídas: Fortaleza (28), Cariri 
(12), Sobral (13) e Quixadá (2). 
Os editais estarão no site da 
Superintendência de Recursos 
Humanos (www.srh.ufc.br).

A I Jornada Sobralense de Diag-
nóstico Oral, promovida pelo Curso 
de Odontologia da UFC em Sobral, 
recebe inscrições de artigos e traba-
lhos até o dia 10 de maio. O encon-
tro é ligado ao projeto de extensão 
“Atenção Integral aos Pacientes 
Portadores de Lesões Patológicas 
do Complexo Buco-Maxilo-Facial”. 
Interessados devem aces-sar www.
cro-ce.org.br.

Teste de admissão às Casas de Cultura
Serão feitas, exclusivamente 

pela internet, no endereço www.
ccv.ufc.br, as inscrições para o 
teste de admissão ao semestre 
I das Casas de Cultura Estran-
geira, para o período de 2009.2, 
cujo prazo se encerra dia 17 
deste mês. A taxa de inscrição, 
no valor de R$ 50,00, pode 
ser paga em qualquer agência 
bancária ou casa lotérica até o 

dia 18 de maio. São oferecidas 
132 vagas para a Cultura Alemã; 
220 para a Cultura Britânica; 154 
vagas para a  Cultura Francesa; 
171 vagas para a Cultura Hispâ-
nica; 110 vagas para a Cultura 
Italiana e 88 vagas para a Cultura 
Portuguesa. No dia 3 de junho a 
CCV divulgará  os locais onde 
as provas serão aplicadas no dia 
7 de junho, das 9h às 13h.    

Programa UFC TV 
Domingo: 12h30min 

Reprise: Terça-feira, 19h
TV Ceará - Canal 5


