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Até o dia 30 deste mês, o 
portão de acesso ao Campus do 
Pici  pela Rua Piauí, entre as ruas 
Piaulino e Gonçala Alves, vai ser 
aberto. Destina-se a pedestres, 
que poderão circular de bicicleta, 
desde que autorizados.

Os professores, técnico-ad-
ministrativos e estudantes da 
UFC, os funcionários de empre-
sas e de outras instituições que 
funcionam no Campus do Pici 
terão acesso permitido mediante 
identificação específica a cada 
categoria. 

O acesso das pessoas que 
moram na área interna do Cam-

 Biblioteconomia

 Ensino médico

 Estudos Clássicos
O Núcleo de Cultura Clássica 

da UFC realiza de 23 a 27 deste 
mês, na Sala Interarte da Casa de 
Cultura Alemã da UFC,  a XXIII 
Semana de Estudos Clássicos. O 
tema do encontro é “Represen-
tações da mulher na antiguidade 
greco-romana”. Quem for apre-
sentar trabalho tem até o dia 23 
próximo para se inscrever. Contato 
pelo fone: 3366.7612. 

O Instituto de Prevenção 
à Desnutrição e à Excepcio-
nalidade (Iprede), reconheci-
do este ano como projeto de 
extensão da UFC, foi uma das 
quatro instituições nacionais 
a receber o Prêmio Criança 
2009, concedido pela  Fun-
dação Abrinq pelos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 
O  Iprede atua há 23 anos no 
combate à desnutrição infantil. 

Iprede é um dos vencedores do Prêmio Criança 

O Vice-Reitor da UFC, Henry 
Campos, participa quarta-feira 
(18), no Ministério da Saúde, em 
Brasília, de reunião sobre execução 
de editais do Pró-Residência  I e II, 
voltados para Residência Médica, e 
edital de Instituições Matri-ciado-
ras. Na quinta-feira (19),  ele estará 
na reunião da Comissão Interinsti-
tucional dos Hospitais de Ensino, 
também no Ministério. 

Nesse período, 25.300 crianças 
receberam assistência, represen-
tando um total de 1,5 milhão de 
atendimentos. Atualmente, por 
mês, cerca de 1.200 crianças são 
atendidas. O Instituto realiza ca-
pacitação humana e profissional 
das mães. Mês passado foi inau-
gurada em sua sede, a Unidade 
Pro-fissionalizante da Mulher, 
denominada Lídia Bezerra. Mais 
informações: 3218.4000.

UFC na finalíssima do Prêmio Santander 2009
O Prof. Demercil de Souza 

Oliveira Júnior, do Departa-
mento de Engenharia Elétrica 
da UFC, é um dos finalistas do 
Prêmio Santander de Ciência e 
Inovação. Ele concorre com  o 
projeto “Sistema eólico de bai-
xo custo para carregamento de 
bateria”, na categoria Indústria. 
Os vencedores serão conhecidos 
amanhã (17),  numa solenidade 

em São Paulo. O Reitor da UFC 
Jesualdo Farias,  participará da 
cerimônia. O Prêmio contempla 
as melhores pesquisas científicas 
de doutores nas categorias Indús-
tria, Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Biotecnologia e 
Saúde. O vencedor de cada cate-
goria  vai receber prêmio no valor 
de R$ 50 mil. Mais informações 
pelo fone: 3366.9580.

O XXI Seminário da Informa-
ção, promovido pelos estudantes 
do 8° Semestre do Curso de Bi-
blioteconomia da UFC, recebe 
inscrições até o próximo dia 19,  
no C.A. do Curso ou via e-mail: 
xxiseminarioinfo@gmail.com. O 
encontro acontece no dia 24 deste 
mês, de 8h30min às 18h, na Casa 
de José de Alencar.   

 Vagas para tutores
O Instituto UFC Virtual ins-

creve, até o próximo dia 24, can-
didatos a Tutores Presenciais dos 
cursos na modalidade a distância 
do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil, do Ministério da Educação. 
O interessado deve acessar o link 
www.ufcvirtual.ufc.br/evento. São 
90 vagas ofertadas  e o edital está 
no site www.prograd.ufc.br.

 

Acesso ao Pici pela Rua Piauí vai ser reaberto 
pus do Pici e em bairros circunvi-
zinhos será permitido com  apre-
sentação de carteira emitida pela 
Divisão de Vigilância e Segurança 
da UFC. 

Para isso, no período de 23 de 
novembro a 10 de dezembro será 
efetuado cadastramento de todos 
os interessados. O local para rea-
lização do cadastro e os documen-
tos necessários serão informados 
ainda esta semana. 

Outras informações podem ser 
obtidas na Pró-Reitoria de Admi-
nistração da UFC pelo telefone 
3366.7360 ou na Prefeitura do 
Campus do Pici 3366.9557. 


