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 O Conselho Universitário apro-
vou, sexta-feira (29), a concessão do 
título de Doutor Honoris Causa ao 
médico e escritor Valton de Miranda 
Leitão. O Prof. Valton  nasceu em 
Teresina (PI), de onde saiu para 
fazer seus estudos secundários em 
Fortaleza, no Colégio Cearense. 
Médico psiquiatra desde 1966, é 
professor da Escola de Psicoterapia 
Psicanalítica de Fortaleza desde 
1997. Os proponentes da homena-
gem ressaltam que o Prof. Valton 
há muito tem seu nome firmado 
através de expressiva inserção nas 
discussões dos problemas sociais e 
políticos de nosso tempo.

 Casa de José de Alencar

 Estudos na França

. 

A VII Semana de Meio Am-
biente da Universidade Federal 
do Ceará começa hoje (1º) e se 
estende  até sábado (6), com pro-
gramação nos diversos campi da 
UFC em Fortaleza e no Inte-
rior do Estado. 

Os interessados podem inscre-
ver-se gratuitamente na recepção 
da Pró-Reitoria de Extensão (Av. 
da Universidade, 2932 – Benfica), 
ou nos dias e locais das atividades. 
De toda a programação, só serão 
cobradas taxas para os minicursos 
e uma das oficinas. 

Prêmio Gandhi

 Doutor Honoris Causa

Quem pensa em estudar na 
França não pode perder a palestra 
do Diretor do Centro Franco-Bra-
sileiro de Documentação Técnica 
e Científica, Thierry Valetin. Ele 
vai falar quarta-feira (3), às 14 h, 
no auditório da Reitoria. Entre os 
temas, estão: a estrutura do Ensi-
no Superior francês, a cooperação 
universitária entre França e Brasil  
e bolsas de estudos.

 O  horário de funcionamento 
da Casa de José de Alencar está 
ampliado. Além de receber visi-
tantes durante a semana, de 8h às 
17h, a Casa passa a funcionar aos 
sábados, domingos e feriados de 8h 
às 16h. Visitas de grupos podem ser 
agendadas pelo telefone 3229.1898. 
O restaurante da CJA apresenta aos 
sábados, no Projeto Chorinho na 
Casa do Zé, o grupo “As Cordas 
que Falam”.

Prêmio Petrobras

A UFC vai coordenar a Con-
ferência Estadual de Educação, 
a ser lançada sexta-feira (5), às 
14h, na Assembléia Legislativa. 
A COEE, promovida pelo Minis-
tério da Educação, em parceria 
com 40 entidades da área de 
ensino no Ceará, vai discutir 
questões a serem propostas para 
o Plano Nacional de Educação.

Plano de Educação
O Museu de Arte da UFC abre 

amanhã (2) a exposição “A Revo-
lução Espanhola: O curto verão  
da Anarquia”. A mostra de carta-
zes e fotografias vai até sexta-feira 
(5) e lembra os 70 anos do fim da 
Guerra Civil Espanhola. A promo-
ção é dos estudantes da disciplina 
História Contemporânea II, do 
curso de História da UFC.

Revolução Espanhola

 O jornalista Eriberto Sales, da 
FM Universitária, foi o vencedor 
do Prêmio Gandhi de Comuni-
cação, na categoria Radiojorna-
lismo. Ele concorreu ao Prêmio 
concedido pela Agência da Boa 
Notícia com a reportagem “Força 
Solidária da Paz”. Na solenidade 
de entrega, quinta-feira (28), na 
FIEC, a Agência apresentou Mo-
ção de Reconhecimento pelos 15 
anos de atividades do Laboratório 
de Estudos da Violência (LEV), 
da UFC.

O Reitor da UFC, Jesualdo Fa-
rias, participou, no último dia 27, 
no Rio de Janeiro, da entrega do 
Prêmio Petrobras de Tecnologia 
2009 a pesquisadores da UFC e 
recebeu um troféu especial desti-
nado à Universidade. Os trabalhos 
premiados concorreram nas ca-
tegorias Tecnologia de Produtos 
e Tecnologias de Preservação 
Ambiental. A pesquisa da primeira 
categoria contou com a participa-
ção, no início, do Reitor Ícaro de 
Sousa, falecido ano passado.

A PREX promoverá uma série 
de palestras sobre meio ambiente 
sempre às 18 horas, no auditório 
da Reitoria.

No estacionamento da Rádio 
Universitária, está montada a Casa 
de Plástico, espaço construído 
com materiais recicláveis, onde há  
exposição de jogos de tabuleiro e 
brinquedos produzidos também a 
partir de reciclados. 

Informações e inscrições pelos 
telefones: 3366.7452 e 3366.7453. 
A lista completa das atividades da 
Seman está no site www.ufc.br.
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