
N° 656 - 03.05.10

 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)

 Humanidades

 Vacina no Pici

Instituto UFC Virtual é unidade acadêmica

Projeto ensina a prevenir violência na escola
“Escola que protege” é 

a denominação do projeto 
de formação em arte e edu-
cação no enfrentamento da 
violência contra a criança e 
o adolescente, que está com 
inscrições abertas na UFC.  

O objetivo é capacitar 
500 professores das  redes 
públicas de ensino municipal 
e estadual, estudantes de cur-
sos superiores de licenciatura 
e educadores sociais. Criado 

 Professor emérito
A UFC entrega o título de Pro-

fessor Emérito ao Prof. Geraldo 
Wilson da Silveira Gonçalves, 
quarta-feira (5), às 19h, em sole-
nidade no auditório da Reitoria. 
A mais alta distinção que a UFC 
destina a seus docentes também 
será entregue, em solenidade a ser 
marcada, ao Prof. Geraldo Arraes 
Maia. A homenagem a ele foi apro-
vada na última sexta-feira (30), 
pelo Conselho Universitário. 

  O Conselho Universitário 
da Universidade Federal do 
Ceará aprovou a modifica-
ção da estrutura acadêmica, 
permitindo que o Instituto 
UFC Virtual, até então órgão 
suplementar da Administração 
Superior, passe a ser a 16a uni-
dade acadêmica da UFC. 

O relator do processo, Prof. 
Custódio Almeida, Pró-Reitor 
de Graduação, fez um históri-
co do Instituto, lembrando que 

Como parte da campanha 
de prevenção à influenza A, a 
Universidade Federal do Ceará 
realiza hoje (3) vacinação contra 
o vírus H1N1. O atendimento a 
estudantes, regularmente matricu-
lados, de 20 a 39 anos, será no hall 
da Pró-Reitoria de Graduação, 
no térreo da Biblioteca Univer-
sitária, Campus do Pici, das 8h 
às 11h30min e das 14h às 17h. A 
vacinação é contra-indicada a pes-
soas que tenham alergia a ovo.    

pela Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Di-
versidade (Secad) do Ministério 
da Educação, o projeto está em 
sua terceira edição. É executado, 
em Fortaleza, pela UFC e Uni-
versidade Estadual do Ceará, em 
parceria com as secretarias de 
Educação do Estado e Municí-
pio. Mais informações e inscri-
ções: 3366.9414 (Negif/UFC),  
3366.7730 (Nucepec/UFC) e 
3101.9944 (Labvida/Uece). 

A Faculdade de Educação 
realiza de hoje (3) a sexta-feira 
(7) inscrições para o Mestrado 
(até 77 vagas) e Doutorado 
(até 51 vagas) em Educação. 
O atendimento na Secretaria 
da Pós-Graduação é de se-
gunda a sexta-feira, das 13h 
às 17h.   Contatos: 3366.7676 
e 3366.7665. 

De 5 a 21de maio o Pro-
grama de Pós-Graduação em 

Inscrições para 151 vagas de pós-graduação
Geografia da UFC estará com 
inscrições abertas. São até 15 
vagas para Mestrado e oito para 
Doutorado. As inscrições po-
dem ser feitas no Bloco 902 do 
Centro de Ciências da UFC, no 
Campus do Pici. Os telefones 
são: 3366.9864 e 3366.9461.

Quem reside fora de Forta-
leza pode fazer inscrição por 
procuração.  Os editais estão no 
site www.prppg.ufc.br.

A VII Semana de Huma-
nidades UFC/UECE começa 
amanhã (4) e prossegue até 
sexta-feira (7), com programa-
ção em diversas dependências 
dos centros de Humanidades 
das duas instituições. O tema 
deste ano é Humanidades: 
Fronteiras em Movimento. 
Estão programadas palestras, 
debates, exibições de filmes, 
oficinas, painéis e comunica-
ções orais. Veja a programação 
completa: www.ch.ufc.br.   

tudo teve início com os cursos 
de educação em  rede. Hoje, o 
Instituto  é referência nacional 
em educação a distância.

 Em 2009, o Instituto teve 
aprovado o curso de Bacharelado 
em Sistemas e Mídias Digitais, 
com três habilitações: Comuni-
cação e Mídias Digitais, Sistemas 
de Informação Multimídia e Jogos 
Digitais. O UFC Virtual conta 
com corpo docente e técnico-
administrativo consolidado.


