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 Gestão Universitária

I Feira das Profissões da UFC começa dia 5
Com uma missa às 9h30min 

desta terça-feira (4), na Sala 
C, da Biblioteca da Faculdade 
de Medicina, começam as co-
memorações pelos 50 anos do 
Hospital Universitário Walter 
Cantídio da UFC. No mesmo 
local, dia 5, às 9h, acontece 
Culto Evangélico e no dia 6, às 
11h, apresentação de corais e 
festa de aniversário.  A progra-
mação continua no dia 7, 9h, no 
Hemoce, com a Jornada Cien-
tífica sobre “Ensino e Pesquisa 
no HUWC”. às 19h30min, no 
Auditório da Reitoria será lan-
çada a Revista Comemorativa 
dos 50 anos e às 22h, haverá 
baile no La Maison (contatos 
3366.8117 e 3366 8605).. No 
dia 8, o HUWC realiza Torneio 
de Futebol Society no Clube 
Sindissétima. 

O Curso de Educação Física 
inaugura novas instalações em 
solenidade amanhã (4), às 9h, no 
Parque Aquático do Campus do 
Pici. O novo bloco terá o nome 
do Prof. Telmo Maia Gomes, 
recentemente falecido.

  

Com o lançamento do Edital 
do Vestibular UFC 2010, será 
aberta na próxima quarta-feira 
(5) , a I Feira das Profissões da 
UFC. As atividades acontecem 
até o dia 7, das 8h às 12h e das 
14h às 20h, na Pró-Reitoria de 
Graduação,  no térreo da Biblio-
teca Universitária no Campus 
do Pici. Voltada para alunos do 
Ensino Médio das redes pública 
e particular de Fortaleza e Região 
Metropolitana, a Feira é realizada 
pela Prograd, através da Coor-
denadoria de Acompanhamento 
Discente. 

Nos estandes montados, uni-
versitários estarão à disposição 
dos pré-vestibulandos para dar 
informações sobre os 100 cursos 
de graduação oferecidos pela 
UFC. Destes, 74 são presenciais, 
sete semi-presenciais, vinculados 
ao Instituto UFC Virtual, e 19 
novos cursos que começam a 
funcionar em 2010. Sete deles 
foram aprovados pelo Conselho 
Universitário, sexta-feira (31).

O Conselho Universitário 
aprovou sexta-feira (31) a 
criação de mais sete gradua-
ções, que entram no Edital do 
Vestibular de 2010. Com isso, 
a UFC atinge a marca de 100 
cursos nesse nível. 

Os recém-criados são: Le-
tras-Língua Espanhola (bacha-
relado e licenciatura), Letras-

Consuni aprova sete novas graduações 

Durante a Feira, os visitantes 
poderão adquirir a Revista das 
Profissões, com dados sobre os 
cursos de graduação e outros  so-
bre a UFC. A  publicação editada 
pela Coordenadoria de Comuni-
cação da UFC, será vendida por 
R$ 10,00 para a rede particular. A 
distribuição para alunos de escolas 
públicas ficará a cargo das secreta-
rias de Educação que adquiriram 
exemplares. 

Escolas podem agendar visitas 
de grupos de alunos pelo e-mail 
cad@prograd.ufc.br. Eles também 
podem comparecer por iniciativa 
própria, sendo que todos devem ir 
fardados. Um esquema de trans-
porte está sendo organizado pelas 
Secretarias de Educação do Estado 
e do Município. 

Alunos da UFC que desejem 
trabalhar na Feira podem entrar em 
contato com a Prograd (3366.9520) 
até hoje (3). A participação dará 
direito a certificado e contará para 
o histórico escolar como atividade 
complementar. 

 Os 50 anos do H.U.

 Educação Física

A aula inaugural da quarta 
turma do Curso de Especializa-
ção em Gestão Universitária será 
hoje (3), às 18h30min, no auditó-
rio do Departamento de Desen-
volvimento Humano da UFC. 
Fica na Rua Paulino Nogueira, 
315, Bloco 2, no Benfica. 

Língua Inglesa, Engenharia 
Ambiental, Engenharia de Ener-
gias Renováveis, Engenharia 
de Petróleo, Biotecnologia, e 
Sistemas e Mídias Digitais.

O Pró-Reitor de Graduação, 
Custódio Almeida, comenta que 
“expansão e inclusão social são 
as palavras que marcam a cria-
ção dos novos cursos”. 


