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 Ciências Contábeis

    

A partir de sábado (26), os 
alunos dos campi do Benfica e 
do Pici da Universidade Federal 
do Ceará ganham mais opções 
de transporte público. Serão 
feitas duas alterações nas linhas 
de ônibus, visando beneficiar 
moradores do Benfica e adja-
cências. A linha Campus do 
Pici/Unifor, que hoje tem ponto 
final em frente ao Campus do 
Pici, vai agora prosseguir até o 
Terminal de Antônio Bezerra.

Outra mudança é a criação 
da linha 088 (Antônio Bezerra/
Albert Sabin). A linha, surgida 
a partir do remanejamento de 
parte da frot da 389 (Campus do 
Pici/Jovita Feitosa), será uma 
opção para os que moram ao 

 Semana do Trânsito
O Curso de Psicologia da 

UFC em Sobral desenvolve ações 
na Semana do Trânsito naquele 
município. A iniciativa integra o 
projeto de extensão “A estrada de 
quem vê passar: subjetividades em 
trânsito”, coordenado pela Profa 

Gislene Macedo. Dia 24, o des-
taque é a ação na Praça de Cuba, 
com esquetes na faixa de pedestre 
sobre cuidados no trânsito.

Associação de Ex-Alunos da UFC em pauta

Começa hoje (21) e continua 
até 2 de outubro, o Ciclo de 
Cinema Colombiano, promo-
vido pelo Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre América Latina 
e Caribe, do Departamento de 
História da UFC. Hoje, às 14h, 
a programação será aberta com a 
conferência “Violência e guerra 
civil na Colômbia contemporâ-
nea: imagens e realidades”, com 
o Prof. César Augusto Ayala Dia-
go, da Universidade Nacional da 
Colômbia. Depois, será exibido 
“Cóndores no entierrean todos 
los dias”, de Francisco Norden. 
Veja a programação completa no 
portal www.ufc.br.

Cinema colombianoNovas linhas de ônibus beneficiam alunos 

CAEN: estudo sobre desempenho dos estados
O Laboratório de Estudos 

da Pobreza, vinculado ao Curso 
de Pós-Graduação em Econo-
mia (CAEN) da Universidade 
Federal do Ceará, divulga hoje 
(21), às 14h30min, a pesquisa 
intitulada “Quais os estados 
brasileiros que obtiveram os 
melhores desempenhos?”. 

O trabalho tem à frente o Prof. 
Flávio Ataliba, coordenador do 

Acontece de amanhã (22), 
prosseguindo até quinta-feira 
(24), no auditório do Conselho 
Regional de Contabilidade, a I 
Semana de Ciências Contábeis. A 
promoção é do Centro Acadêmico 
Assis Barbosa, do curso de Ciên-
cias Contábeis da UFC. Contatos 
pelo telefone: 3366.7809.

Está em fase experimental o 
sistema de inscrição de sócios 
da Associação de Ex-Alunos 
da UFC. O interessado pode se 
inscrever no endereço eletrônico 
www.assoex.ufc.br. A Comis-
são de Implantação da Assoex. 
presiddida pelo Prof. Raimundo 

Holanda, começou a discutir o 
esboço do estatuto da entidade. Os 
encontros para discutir a formação 
da Associação acontecem às terças-
feiras, a partir das 15h, na Sala de 
Reuniões da Reitoria. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone 3366.7321 (pela manhã).   

Laboratório. O estudo analisa 
dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (PNAD), 
divulgados na última sexta-feira. 
Também apresenta comparações 
da evolução recente dos principais 
indicadores de renda, desigual-
dade, pobreza e bem-estar social 
referentes aos dois anos iniciais 
dos governos estaduais em todo 
o Brasil (2007/2008).  

longo da Av. Bezerra de Menezes 
e nos bairros Otávio Bonfim e 
Benfica com o Terminal Rodovi-
ário Engenheiro João Thomé.  

O itinerário da nova linha 
começa no Terminal  Antônio 
Bezerra, passa pelas avenidas 
Bezerra de Menezes e Dom 
Jerônimo, indo até a Av. 13 de 
Maio. Na altura da Igreja de 
Fátima, os ônibus seguem para 
a Rodoviária. 

As mudanças foram feitas 
pela Prefeitura de Fortaleza atra-
vés da Empresa de Transporte 
Urbano de Fortaleza, Etufor. 
Os técnicos realizaram etudos 
levando em consideração a de-
manda de pessoas pelos novos 
itinerários, bem como a oferta 


