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 Futuros Líderes

Seminário de Gestão enfoca a graduação

 Doenças genitais
Com apoio do Mestrado em 

Patologia da Faculdade de Medi-
cina da UF, acontece, de 22 a 26 
de março, o workshop “Aspectos 
clínicos, genéticos e imu-noló-
gicos das doenças infecciosas 
genitais”. O evento será  no Hotel 
Mareiro (Av. Beira Mar, 2380 
- Meireles). Mais informações 
pelo fone: 3366.8304.

 Doutorado
 

 Dia da Poesia
O Grupo Verso de Boca, 

formado por alunos do curso de 
Letras da UFC, realiza hoje (15) 
recitais de poesias, às 9h e às 15h, 
no Bosque de Letras, no Centro 
de Humanidades I, Benfica. As 
apresentações fazem parte das 
comemorações do Dia da Poesia, 
celebrado ontem,14 de março.   

Estão abertas inscrições, até 16 
de abril, para o programa Futuros 
Líderes nas Américas. O ELAP 
concede bolsas a estudantes de 
graduação, mestrado e doutorado 
para estudos e pesquisas no Cana-
dá. Informações: Coorde-nadoria 
de Assuntos Internacionais da 
UFC - fone: 3366.7334.  

Cursos
 Começa hoje (15) o Cur-

so de Dança de Salão para 
servidores docentes e técnico-
administrativos da UFC, pro-
movido pelo Departamento de 
Desenvolvimento Humano da 
Superintendência de Recursos 
Humanos. Novas turmas po-
dem ser abertas. Dia 23 começa 
o Curso de Teatro. 3366.7412.

Com um balanço positivo,  
foi  realizado nos dias 11 e 12 
de março o II Seminário de 
Gestão Acadêmica da UFC. 
“Neste ano focamos sobre 
o aluno de graduação e os 
desafios que enfrentamos 
em sua formação, indicando 
ações prioritárias para alcan-
çar o objetivo”, disse o Prof. 
Cláudio Marques, coordena-
dor do evento. 

O primeiro seminário acon-
teceu em 2009, em duas eta-
pas - nos meses de setembro 
e novembro. O coordenador 
explicou que, naquela ocasião, 
participaram a Administração 
Superior, diretores e coordena-
dores acadêmicos de cada uni-

Consumidor

As inscrições para seleção da 
primeira turma do Doutorado em 
História estão abertas até 8 de 
maio. Mestres em  História e áreas 
afins podem concorrer às 10 vagas 
ofertadas. As linhas de pesquisa 
são “Trabalho e Migrações” e 
“Cultura e Poder”. Acesse o  edital 
em: www.historia.ufc.br. 

O III Seminário do Fórum 
Permanente de Defesa do 
Consumidor do Ceará será rea-
lizado hoje (15),  Dia Mundial 
dos Direitos do Consumidor,  
no Auditório da Zootecnia, no 
Campus do Pici, de 8h às 12h. 
A entrada é grátis. Contato 
pelo fone: 3366.9474.

Xilogravura

Destaque
O Prof. Josué Mendes Filho, 

Chefe do Departamento de Física 
da UFC, foi admitido na Ordem 
Nacional do Mérito Científico, 
na Classe de Comendador. A 
comenda é destinada a perso-
nalidades que se destacam pela 
contribuição à ciência e à tecno-
logia. A solenidade de entrega do 
diploma será em Brasília.

O Prof. Gilmar de Carvalho  
lança quarta-feira (17), às 18h, 
na Sala de Cultura Popular 
do Museu de Arte, o livro 
“Memórias da Xilogravura”. 
A obra teve origem em 1986, 
quando Gilmar fazia mestrado. 
Ele revisitou a Lira Nordestina, 
tipografia de Juazeiro.

dade. Para o segundo Seminário, 
a participação foi ampliada com 
as discussões e envolvimento 
chegando na base.

Satisfeito com o êxito do en-
contro, o Reitor Jesualdo Farias  
declarou: “vimos que não temos 
com resolver os problemas a não 
ser através de um coletivo”.

O Seminário contou com pa-
lestras e grupos de trabalho. Como 
palestrante convidado, o Reitor da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, José Ivonildo do Rego, 
falou sobre o tema “Traduzindo a 
autonomia em ação: descentraliza-
ção administrativa e compromisso 
insti-tucional”. Ele expôs algumas 
estratégias que vem desenvolvendo 
na UFRN.


