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 Curso de Orquídeas

 Rádio premiada

 Consciência Negra
No mês em que se comemora o 

Dia da Consciência Negra (20), o 
Cine Nucepec promove hoje (30) 
mostra de curtas sobre o tema. 
Será a partir das 18h30min, na Sala 
Interarte da Casa de Cultura Alemã 
(Avenida da Universidade, 2683 - 
Benfica). Contato: 3366.7730.

A jornalista Márcia Vieira, da 
Universitária FM, foi a vencedora 
do Prêmio CDL de Jornalismo  
2009  na categoria Radiojornalismo. 
Ela concorreu com a reportagem 
“Educação profissional como ins-
trumento para o desenvolvimento 
do comércio”. A entrega do Prêmio 
foi sexta-feira (27), na Confraterni-
zação de Natal da Câmara de Diri-
gentes Lojistas com a imprensa. 

Será hoje (30), às 9h, no au-
ditório da Reitoria, o lançamento 
do Anuário Estatístico 2009 da 
Universidade Federal do Cea-
rá. A  primeira publicação do 
gênero na UFC tem como base 
o ano de 2008, mas apresenta, 
também, dados de anos anterio-
res, como o perfil dos alunos que 
ingressaram desde 2004, vagas 
ofertadas no Vestibular de 2006 
a 2008, demanda por unidade 
acadêmica e cursos de 2007 a 
2008 e quantidade dos ingres-
santes nos cursos de graduação 
desde 2003.  

Além dessas informações, 
o Anuário sistematiza muitos 
outros  dados  coletados em cada 
unidade acadêmica ou admi-
nistrativa, referentes a diversos 
aspectos da Instituição. 

 Professores 
O Projeto Novo Vestibular 

(PNV), iniciativa do Departamen-
to de História da UFC, está com 
inscrições abertas para seleção de 
professores de Redação, História, 
Geografia e Matemática. Eles atua-
rão como bolsistas de extensão. In-
formações pelos fones: 3366.7747, 
9202.2554 e 8824.4722. 

UFC lança hoje Anuário Estatístico 2009 

A Casa de José de Alencar da 
UFC foi escolhida para sediar as 
comemorações, no Brasil, pelos 
50 anos da Fundação Casa das 
Américas, de Cuba, uma das 
mais importantes instituições 
culturais da América Latina. De 
10 a 4 de dezembro, será reali-
zada na CJA uma programação 
de debates, exibição de docu-
mentários, exposição fotográfica 
e mostra de livros e revistas 
produzidos em Cuba. A abertura, 
nessa terça-feira (10) será às 19h, 
com a participação do Secretário 
da Cultura do Estado, Auto Filho, 
dos curadores Floriano Mar-
tins (Brasil) e Norberto Codina 
(Cuba) e convidados cubanos. 
Contato: 3229.1898.

Casa das Américas  Estão abertas inscrições para 
o Curso de Cultivo de Orquídeas 
- “Propagação e Controle de Pra-
gas”, a ser ministrado nos dias 11  e 
12 de dezembro, pelo Prof. Roberto 
Jun Takane, do Departamento de 
Fitotecnia da UFC. Interessados 
podem entrar em contato com a 
Associação Científica de Estudos 
Agrários, Bloco 847, no Centro 
de Ciências Agrárias, Campus do 
Pici, ou ligar para 3366.9736 e 
3287.6188.

“O objetivo é disponibilizar à 
comunidade universitária e à so-
ciedade dados envolvendo as áreas 
acadêmica, científica e estrutural”, 
afirma o Pró-Reitor de Planeja-
mento, Ernesto Pitombeira.

Nesse sentido, foram apre-
sentados dados sobre grupos de 
pesquisa e tudo o que foi feito na 
extensão universitária entre 2007 
e 2008: número de programas, pú-
blico atendido, pessoas envolvidas 
na execução dos projetos. Outras 
informações de grande interesse 
são relativas às atividades do 
Complexo Hospitalar - Hospital 
Universitário Walter Cantídio e a 
Maternidade-Escola Assis Cha-
teaubriand. A edição ganhou um 
aspecto gráfico leve e colorido. 
“Tudo feito na Imprensa Univer-
sitária”, destaca o Pró-Reitor. 

Publicidade: 10 anos
A habilitação Publicidade e 

Propaganda do Curso de Comu-
nicação Social da UFC completa 
10 anos. As comemorações come-
çam amanhã (10) e prosseguem 
até sábado (5), com a realização 
de palestras, mesas-redondas e 
oficinas. Amanhã, às 18h30min, 
na Casa Amarela Eusélio Oliveira, 
acontecerá a abertura oficial e, em 
seguida, mesa-redonda sobre “10 
anos de Publicidade na UFC”. “O 
que a gente percebe hoje é que o 
curso teve uma melhora gradual, 
tanto na contratação de professo-
res, quanto na estrutura física e 
no currículo”, diz a Coordenadora 
Glícia Pontes. A programação 
completa das comemorações está 
no site www.ufc.br.   


