
N° 654 - 19.04.10

 Universidade Federal do Ceará - Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

UFC NOTÍCIA

Contatos: E-mail - ufcinforma@ufc.br - Tel. (85) 3366.7330 / 3366.7331 / 
3366.7319 Coordenador: Jornalista Paulo Mamede (CE 00778JP)

Senado votará projeto da Unilab   

 Lançamento
O l ivro “Sentidos da Geogra-

fia Escolar”, de autoria do Prof. 
Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira, do Programa de Pós-
Graduação em Geografia da UFC, 
será lançado dia 22, às 19h, na 
sede da Associação dos Docentes 
da UFC (ADUFC), na Av. da Uni-
versidade, 2346 - Benfica. 

 

Termina hoje (19) o prazo 
para inscrição de estudantes uni-
versitários interessados em esta-
giar como monitores do projeto 
Pré-Vestibular Popular de For-
taleza (POPFor), mantido pela 
Prefeitura de Fortaleza. São 58 
vagas para alunos matriculados 
em cursos de Licenciatura ou Ba-
charelado em Língua Portuguesa, 
Língua Estrangeira (Inglês ou  
Espanhol), Matemática, Física, 
Química, Biologia, História ou 
Geografia. Contato: Profa. Tereza 
Neuma Gurgel, Coordenadora do 
POPFor:  (85) 3105.1543. 

Vagas para monitor

A Câmara Municipal de For-
taleza apresentou à Casa de José 
de Alencar, equipamento cultu-
ral da UFC, votos de congratula-
ções pela  gestão de qualificação 
daquele espaço. O requerimento 
foi dos vereadores Salmito Filho 
e Marcelo Mendes. Eles se refe-
riram à CJA como “valiosíssimo 
espaço cultural público”.

Vagas para professor

 Evento internacional

 Congratulações

 Estão abertas, até 13 de 
maio,  inscrições para concur-
so de professor assistente no 
Instituto UFC Virtual. São 16 
vagas, distribuídas em seis se-
tores de estudo: “Aplicações e 
Tecnologias Web” (três vagas), 
“Aplicações em Redes e Siste-
mas Distribuídos” (duas), “Pro-
gramação de Jogos Digitais” 
(quatro), “Animação Gráfica e 
Produção Audiovisual” (três), 
“Design de Interação” (uma) e 
“Desenvolvimento de Produtos 
Multimídia” (três). Mais infor-
mações: (85) 3366.7407

 Água em foco
A UFC estará representada 

no  evento “A New Water Future 
for Ceará” pelo Prof. Francisco 
de Assis Sousa Filho, do Depar-
tamento de Engenharia Hidráu-
lica. O encontro acontece de 21 
a 24 de abril, na Universidade 
de Columbia (EUA).

A previsão é que, na pró-
xima semana, o projeto de 
lei que cria a Universidade 
da Integração Internacional 
da Lusofonia Afro-Brasileira 
(Unilab) deverá ser submetido 
ao Senado Federal.

O Projeto no 3891/0 cumpriu 
todos os trâmites nas comissões 
da Câmara dos Deputados. Na de 
Constituição e Justiça foi aprova-
do por unanimidade, tendo como 
relator o deputado cearense Mau-
ro Benevides (PMDB). Antes de 
seguir para o Senado, o projeto 
de lei cumpre prazo de espera 
regimental de cinco sessões or-
dinárias na Câmara.

Na última quarta-feira, o 
Presidente da Comissão de 
Implantação da Unilab, Prof. 
Paulo Speller, esteve reunido na 
Reitoria da UFC com arquitetos 
e engenheiros das empresas 
Luciano Ramos Arquitetura 

Estudantes dos cursos de Ad-
ministração e de Biblioteconomia 
do Campus da Universidade 
Federal do Ceará no Cariri tive-
ram trabalhos aprovados para 
o Congresso Internacional da 
Associação de Estudos Latino-
Americanos-LASA 2010. O 
encontro acontecerá de 6 a 9 de 
outubro em Toronto, no Canadá.

S/S Ltda, e Espaço Plano Arqui-
tetura, Estrutura e Urbanização, 
que apresentaram os projetos 
arquitetônicos das instalações 
provisórias. A nova Universida-
de começará a funcionar onde 
hoje está sediada a Prefeitura de 
Redenção, município a 55 quilô-
metros de Fortaleza.

Segundo os arquitetos, a 
reforma vai implicar muitas 
adaptações. As instalações hi-
dráulicas, elétricas e sanitárias 
serão totalmente refeitas. O 
trabalho tem a coordenação do 
arquiteto e professor da UFC 
Neudson Braga. 

O projeto arquitetônico con-
ta com unidade didática, bloco 
administrativo, biblioteca, res-
taurante, auditórios e áreas de 
convivência. A Comissão da 
Unilab está providenciando ain-
da o espaço para hospedagem 
de professores e alunos.     


