
N° 657 - 10.05.10

 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)

 Seleção de professor

 Assessoria em debate

UFC ganha Centro de Aquicultura

Semana de Zootecnia
O Centro Acadêmico Qua-

tro de Dezembro, do Curso de 
Zootecnia, realiza, no período 
de 12 a 14, a IV Semana de 
Zootecnia.  As atividades acon-
tecem no Auditório daquele 
curso no Campus do Pici. In-
teressados podem inscrever-se 
até o dia do evento na sede do 
C.A., localizado no Bloco 809, 
no Campus do Pici. Contato: 
Taciane Alves, Presidente do 
C.A., fone: (85) 3366.9700. 

 Simpósio sobre clima
A Comissão Organizadora do 

IX Simpósio Brasileiro de Clima-
tologia Geográfica recebe até 30 
de maio inscrições e resumos. Os 
interessados devem acessar o site 
www.ixsbcg.com.br. O encontro 
acontecerá em Fortaleza de 26 a 
30 de setembro. Mais informa-
ções com a Coordenadora geral 
do Simpósio, Profa. Marta Celina 
Linhares Silva, pelos fones (85) 
3366.9792 e 3366.9855.

  Com tradição no ensino, 
pesquisa e extensão na área de 
Engenharia de Pesca, a Uni-
versidade Federal do Ceará 
passa a contar com o Centro 
de Biotecnologia Aplicada à 
Aquicultura. A inauguração 
foi na última quinta-feira, 
com a presença do Ministro da 
Pesca e Aquicultura, Altemir 
Gregolin. 

Na inauguração do Cebia-
qua, o Reitor da UFC, Jesual-

“Marketing Político versus 
Comunicação Pública” é o tema 
do Ciclo de Debates em Assesso-
ria de Comunicação, que acontece 
amanhã (11), às 18h, no auditório 
da Biblioteca do Centro de Huma-
nidades da UFC. O público-alvo 
são estudantes de Comunicação 
que desejam trabalhar com asses-
soria de imprensa, mas o acesso é 
aberto a outras pessoas interessa-
das. Contato: Profa. Klycia Fonte-
nele, fone: (85) 3366.7718.

Numa promoção da UFC e 
do PET do curso de Educação 
Musical, o Projeto Pôr do Som 
será lançado sexta-feira (14), 
às 18h, no Bosque Moreira 
Campos.  O violonista Manas-
sés é o convidado da primeira 
edição. A apresentação dele 
será precedida pela do Quar-
teto de Violões da UFC.

 João Luís Soares Studart 
Guimarães, do PET de Edu-
cação Musical, explica que 

Violonista Manassés abre o Projeto Pôr do Som 
haverá shows mensais, grátis, 
com  programação de qualidade 
tanto musical como técnica. A 
ideia é que 80% das atrações 
sejam locais e as apresentações 
tenham um caráter de recital di-
dático. “O convidado fará show 
e falará sobre sua carreira, sobre 
o instrumento que toca”, diz. 
A intenção é também formar 
plateia, principalmente  entre 
alunos de escolas públicas. 
Contato: 8777.2254.

Até o próximo dia 12, ficam 
abertas inscrições para seleção 
de professor substituto da UFC 
em Fortaleza. Duas vagas são 
ofertadas pelo Departamento de 
Contabilidade e uma pelo De-
partamento de Enfermagem. Os 
candidatos devem ter graduação 
em nível superior e os aprovados 
cumprirão regime de trabalho 
de 40 horas semanais. Os editais 
estão no site www.srh.ufc.br/
editais.htm. Mais informações: 
(85) 3366.7407.      

do Farias, destacou o apoio e 
receptividade do Ministério e 
anunciou a outorga da Meda-
lha do Mérito Educacional ao 
Ministro.

O Cebiaqua fica no Bloco 
872, do Campus do Pici, perto 
da estação de piscicultura, no 
Departamento de Engenharia 
de Pesca. Será utilizado pelo-
Labomar e o curso Engenharia 
de Pesca em ações de ensino, 
pesquisa e extensão.

Inscrições abertas para a 10ª 
Semana de Geologia,  que acon-
tece de 31 de maio a 4 de junho, 
no Departamento de Geologia, 
no Campus do Pici. Entre os des-
taques da programação, debate 
sobre o pré-sal, passeio ecológi-
co pelo Rio Ceará (da praia ao 
mangue) e recepção a alunos de 
escola pública para visita guiada 
ao curso. Contato:   Francisco José 
de Sousa, Presidente do C.A. de 
Geologia, fone (85) 8668.5489. 

Semana de Geologia


