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 Os arquitetos José Liberal de 
Castro e Neudson Braga foram 
homenageados, no último dia 20, 
com o título de Professor Emérito 
da UFC. Eles foram fundadores 
do Curso de Arquitetura da UFC. 
O Prof. Neudson é responsável 
pela atual configuração arqui-
tetônica da Reitoria, além dos 
projetos dos campi de Sobral, 
Cariri e edificações dos campi da 
UFC na Capital. O Prof. Liberal 
de Castro elaborou estudos sobre 
arquitetura popular cearense e fez 
levantamentos de arquitetura an-
tiga no Ceará e Maranhão, entre 
outras valiosas contribuições.

 Controle de pragas

 Olimpíadas universitárias

. 

Feira das Profissões começa dia 27
A Universidade Federal do 

Ceará abre nesta quarta-feira 
(27), na Pró-Reitoria de Gra-
duação, no Campus do Pici,  a 
Feira das Profissões. O evento 
é voltado para alunos do Ensino 
Médio das redes pública e parti-
cular. A promoção continua até 
sexta-feira (29).

A Feira fica aberta de  8h às 
20h para os pré-vestibulandos 
conhecerem detalhes dos cursos 
oferecidos pela Universidade. 
Nos estandes, estudantes uni-
versitários vão prestar esclare-
cimentos e tirar dúvidas sobre 

O chamado da campanha 
UFC Solidária é reforçado esta 
semana para ajudar as famílias 
atingidas pelas chuvas no Ce-
ará. As doações podem ser de 
alimentos não perecíveis, prin-
cipalmente leite em pó ou em 
caixa, água potável e fraldas des-
cartáveis. Os locais de coleta são 
a Reitoria, Restaurante Univer-
sitário (no Pici e Benfica), Casa 
de José de Alencar Labomar, 
Rádio Universitária e unidades 
acadêmicas da UFC.

UFC Solidária

 Professores eméritos

O Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB) está com inscrições abertas 
para seleção de estudantes que dese-
jem trabalhar como voluntários du-
rante as Olimpíadas Univer-sitarias. 
O evento acontece entre 14 e 23 de 
agosto, em Fortaleza. O formulário 
de inscrição está no site www.prae.
ufc.br e na Coordenação do Curso 
de Educação Física da UFC. Con-
tato: 3366.7440.

Todo sábado, de 12h às 15h, a 
Casa de José de Alencar  realiza 
o Projeto Chorinho na  Casa do 
Zé, em parceria com o Banco do 
Nordeste. O programa se insere 
no plano de revitalização do Sítio 
Alagadiço Novo, que faz parte do 
patrimônio da UFC. A atividade 
acontece no Restaurante da Casa 
onde é servida tradicional feijoada 
aos sábados, além de cardápio 
com pratos da culinária cearense. 
A programação é aberta ao públi-
co em geral. 

 O Prof. José Júlio da  Ponte faz 
palestra hoje (25)  sobre “Controle 
alternativo de pragas”. Será às 18h, 
no Bloco 805, do Departamento 
de Fitotecnia, no Campus do Pici. 
A promoção é do Centro Acadê-
mico Dias da Rocha, do Curso de 
Agronomia da UFC. A  palestra é 
aberta a  estudantes, profissionais 
e pesquisadores. Inscrições pelo 
e-mail: palestra.ufc@hotmail.com 
ou no C.A. de Agronomia.

Chorinho na Casa do Zé

O Departamento de Ciências 
da Informação da UFC realiza 
até quarta-feira (27), no Auditó-
rio da Reitoria, o I Seminário de 
Informação em Saúde: Ontologia, 
Gerenciamento de Prontuários Ele-
trônicos e Terminologia em Saúde. 
O encontro terá representantes da 
Fiocruz, Dataprev e Universidade 
do Vale dos Sinos (RS).

Informação e saúde
“Liderança: a chave para o De-

senvolvimento Sustentável Africa-
no” é o tema da palestra que o Prof. 
Francisco Osterne, do Departamen-
to de Engenharia Mecânica e de 
Produção da UFC profere hoje (25),  
Dia da Àfrica, às 19h, na Faculdade 
Ateneu, no Antonio Bezerra. Quem 
promove é o grupo de estudantes 
africanos na UFC.

Africanidade

cada curso.
Na ocasião será lançada a 

Revista das Profissões,  com in-
formações sobre os cursos, perfil 
do profissional e área de atuação. 
A publicação estará à  venda no 
estande das Edições UFC na Feira 
e na livraria da editora (Av. da 
Universidade, 2995 - Benfica), ao 
preço de  R$ 10,00.

A Feira é coordenada pela Pro-
fa.  Sônia Castelo Branco, da Pró-
Reitoria de Graduação. Contatos 
para agendar visitas: 3366.9519 
ou  8627.0507 / prograd@ufc.br 
e cad@prograd.ufc.br. 


