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 Ciência e religião

    

 Fisiologia Vegetal

O Programa Ciência ao Meio 
Dia, do Departamento de Bioquí-
mica e Biologia Molecular, exibe 
quarta-feira (26), às 12h30min, 
vídeo em inglês, com o Prêmio 
Nobel de Física Steven Weinberg e 
o biólogo evolucionista Dawkins. 
Eles apresentam argumentos favo-
ráveis à completa separação  entre 
ciência e religião. A exibição será 
no auditório daquele Departamen-
to, sala 2005, 20 andar, no Campus 
do Pici. Contato: 3366.9824.

Prêmios Santander

 Concurso: professores

Eleições no Consuni
Estão prorrogadas até 4 de 

setembro as inscrições para os 
Prêmios Santander. O de Empre-
endedorismo é voltado para 
alunos de graduação e pós-gra-
duação. Eles devem desenvolver 
planos de negócio nas áreas de 
Indústria, Biotecnologia, Cul-
tura e Educação. O Prêmio de 
Ciência e Inovação é destinado 
a pesquisas de professores-
doutores. Serão distribuídos R$ 
400 mil em prêmios.Saiba mais 
no site www.universia.com.br/
premiosantander. 

Estão abertas inscrições para 
o XII Congresso Brasileiro de Fi-
siologia Vegetal. O encontro acon-
tece de 7 a 12 de setembro, numa 
promoção da Sociedade Brasileira 
de Fisiologia Vegetal. Na organi-
zação, a UFC e Embrapa. O tema 
central é “Desafios para  produção 
de alimentos e bioenergia”. Até o 
dia 12 de setembro, as inscrições 
podem ser feitas no site: www.
sbfv.org.br/congresso2009 

Reaberto concurso para profes-
sor assistente da UFC em Fortale-
za, no setor de estudo Língua In-
glesa e Prática de Ensino do Inglês. 
O candidato pode inscrever-se até 
quarta-feira (26). Ainda na Capital, 
até 2 de setembro, há duas vagas 
de professor auxiliar,  no setor de 
estudo Língua Espanhola e suas 
Literaturas. No Campus do Cariri, 
também para professor auxiliar, a 
vaga é no setor “Percepção, Teo-
ria e Solfejo”. Mais informações: 
www.srh.ufc.br/editais.htm.

terá o sistema atual, com cinco 
ônibus. Informou que a Prefeitura 
projeta implantar serviço de trans-
porte coletivo urbano para Quixa-
dá, com ônibus que circulará até  
a região do Campus.

Participaram ainda do encon-
tro o Diretor do Campus, Prof. 
Ciro Nogueira Filho e o Coorde-
nador do Curso de Graduação, 
David Romero. O Campus da 
UFC em Quixadá está instalado 
provisoriamente no Instituto 
Federal de Educação Ciência 
e Tecnologia. Abriga o curso 
de Sistemas de Informação e, a 
partir de 2010, receberá os de 
Engenharia de Software e Rede 
de Computadores, agregando 150 
alunos aos 120 atuais. 

Em Quixadá, o Reitor visitou a 
Usina de Biodiesel da Pe-trobras, 
no distrito de Juatama, e conver-
sou com o gerente João Augusto 
Araújo Paiva sobre futuras par-
cerias.

Todos os impasses relativos 
à construção da sede própria do 
Campus da Universidade Fede-
ral do Ceará em Quixadá foram   
resolvidos e há possibilidade de 
reinício das obras em setembro. 
A  informação foi dada pelo 
Reitor Jesualdo Farias, que es-
teve quinta-feira (20), naquela 
cidade, onde se encontrou com  
professores e estudantes. Segun-
do o Reitor, na primeira etapa 
serão construídas salas de aula, 
biblioteca, laboratório e gabine-
tes para os professores.

As obras estavam paradas 
devido a pendências  junto ao 
Instituto do Patrimônio Históri-
co Nacional (Iphan) e Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente 
(Semace). 

Os estudantes quiseram saber 
sobre a questão do transporte e 
o Prefeito de Quixadá, Rômulo 
Carneiro, também presente ao 
encontro, esclareceu que man-

Novidades no Campus da UFC em Quixadá 

Será na próxima quarta-feira 
(26) a eleição de servidores 
técnico-administrativos para  três 
vagas de membros titulares e três 
de suplentes do Conselho Uni-
versitário (Consuni). A votação 
acontece nos campi da UFC em 
Fortaleza, Sobral, Cariri e Quixa-
dá e na fazenda experimental de 
Pen-tecoste. Pela primeira vez o 
Sindicato dos Trabalhadores da 
UFC (Sintufce) está coordenan-
do o processo eleitoral. Veja a 
lista dos candidatos no endereço 
eletrônico: www.ufc.br.   


