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CEPE aprova três novos mestrados na UFC    

 UFC Virtual

Centro de Humanidades faz inaugurações

A organização do curso de ex-
tensão “Um projeto de desenvol-
vimento para o Nordeste - Limites 
e possibilidades”, do Espaço 
Permanente de Debates da Casa 
de José de Alencar, adiou para 10 
de julho a palestra “Ecologia nor-
destina no contexto do desenvolvi-
mento - Limites e possibilidades”, 
que ocorreria sábado passado. 

Projeto formará líderes indígenas em terapia  

 Professor de dança

 Palestra adiada

Será lançado hoje (26), às 
10h, na sede do Projeto 4 Va-
ras, no Pirambu, em Fortaleza, 
o Projeto de Lideranças Indí-
genas em Terapia Comunitá-
ria, Massoterapia e Técnicas 
de Resgate da Autoestima In-
dígena, destinado a índios de 
sete etnias. Estarão presentes o 
titular da Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas da 

 Inclusão
Por solicitação da Comissão 

Especial de Inclusão Social, o De-
partamento de Desenvolvimento 
Humano da Superintendência de 
Recursos Humanos da UFC está 
cadastrando servidores   da insti-
tuição que apresentem necessida-
des especiais. O cadastro é feito 
pelo e-mail dppc.ddh@ufc.br ou 
pelo fone (85) 3366.7412.

O  Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (CEPE) da 
Universidade Federal do Ceará 
aprovou na última sexta-feira 
três novos mestrados profis-
sionais: Saúde da Família, En-
genharia de Produção e Gestão 
de Recursos Hídricos.

O Mestrado em Saúde 
da Família, encaminhado 
pela Faculdade de Farmácia, 
Odontologia e Enfermagem 
(FFOE), será oferecido em 
parceria da UFC com a Fun-
dação Oswaldo Cruz, do Rio 
de Janeiro. 

Até o dia 25 de maio ficam 
abertas inscrições para o pre-
enchimento de quatro vagas de 
professor assistente, na área de 
dança, do Instituto de Cultura e 
Arte da UFC. Os candidatos de-
vem ter título de mestre. O edital 
pode ser acessado no endereço 
www.ufc.srh.br/editais.htm. 
Contato: (85) 3366.7407. 

O Mestrado Profissional em 
Engenharia de Produção tem como 
um dos objetivos a promoção da 
pesquisa aplicada, integrando o 
conhecimento tecnológico à ati-
vidade profissional. O Mestrado 
Profissional em Gestão de Recursos 
Hídricos atenderá à atual política que 
vem sendo desenvolvida  no Brasil  
para o setor. 

Depois da aprovação no CEPE, 
os projetos serão submetidos à Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes/
MEC). Uma vez aprovados, os cur-
sos deverão ter início em 2011. 

O Centro da Humanidades 
da Universidade Federal do 
Ceará inaugura amanhã (27) 
novas instalações. A solenida-
de, com início às 10h, aconte-
cerá no auditório José Albano, 
que foi totalmente reformado. 
O evento abre a série de inau-
gurações que fazem parte das 
comemorações dos 55 anos de 
instalação da UFC, ocorrida 
em 25 de junho.   

Na Área I do CH, outros es-
paços que foram renovados são 
o Bosque Moreira Campos e o 
Bloco Didático Prof. José Tupi-
nambá de Andrade, com salas 
das Casas de Cultura Estrangeira. 
Na Área II, serão inaugurados o 
Bloco Didático Reitor Ícaro de 
Sousa Moreira, que sediará as no-
vas dependências dos cursos de 
Biblioteconomia e Psicologia e o 
Auditório Rachel de Queiroz. 

Presidência da República, Pau-
lo Roberto Yog Uchôa; o Presi-
dente da Fundação Nacional do 
Índio (Funai), Márcio Augusto 
Meira; bem como representan-
tes de entidades parceiras, como  
a UFC, Fundação Cearense de 
Pesquisa e Cultura e Projeto 4 
Varas. O coordenador técnico é 
o psiquiatra Adalberto Barreto. 
Contato: 3228.3848. 

  

O Instituto UFC Virtual teve 
três projetos aprovados em 
edital da Secretaria de Educa-
ção Continuada, Alfabetização 
e Diversidade do MEC. São 
cursos de Educação Ambiental, 
Direitos Humanos e de Jovens e 
Adultos na diversidade.


