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 Tutores a distância

 Design de produtos

UFC lança Atlas Linguístico do Ceará 

Medalha
 A  professsora emérita da UFC 

Maria Grasiela Teixeira Barroso 
recebeu sábado (15) a Medalha 
do Mérito da Enfermagem, maior 
insígnia concedida pelo Conselho 
Regional de Enfermagem. Ela é 
fundadora dos cursos de gradu-
ação, mestrado e doutorado em 
Enfermagem da UFC.

 América Latina
O Departamento de História da 

UFC realiza de hoje (17) até o dia 
19, no Auditório José Albano, do 
Centro de Humanidades, o V Semi-
nário da Graduação sobre História 
da América Latina. Na abertura, às 
9h15min, haverá apresentação de 
música tradicional andina, seguida 
da palestra “América Latina 200 
anos: roteiros a seguir”, proferida 
pelo Prof. Gilberto Maringoni, da 
Faculdade Cásper Líbero (SP).

  O resultado de 17 anos 
de pesquisas sobre as diversas 
formas de falar do cearense 
estão em dois volumes do 
Atlas Linguístico do Ceará, 
que a Universidade Federal 
do Ceará lança quinta-feira 
(20), às 19h, no auditório da 
Reitoria (Av. da Universidade 
2853 - Benfica. 

O trabalho teve a coorde-
nação do Prof. José Rogério 
Fontenelle Bessa e na equipe 
estão importantes estudiosos 
da área, como os professores 
José Alves Fernandes, José 
Pinheiro de Souza, Alexandre 

Trabalho do aluno Francisco 
Renato Fernando Feitosa, do 
primeiro semestre do curso de 
Design de Produtos, do Campus 
da UFC no Cariri, está entre os 15 
finalistas do 3º Desafio de Design 
Computer Arts. O concurso, de 
nível nacional, é promovido pela 
Revista “Computer Arts Brasil”, 
da Editora Europa (SP). Renato 
teve orientação da Profª Aura 
Celeste. O resultado do concurso 
será divulgado dia 29 próximo. 

O evento “Mundos do Tra-
balho na Praça - 2”, promovi-
do pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 7a Região, terá 
este ano a participação da 
UFC. Logo na abertura, quin-
ta-feira (20), às 8h, na Praça do 
Ferreira, haverá apresentação 
do Coral da UFC. 

No estande da Universi-
dade, vão ficar expostas teses 
produzidas por seus pesqui-
sadores sobre o Mundo do 

UFC mostra, na praça, ações sobre trabalho
Trabalho, além de projetos de 
pesquisa e extensão relaciona-
dos ao tema.

A Coordenadoria de Comu-
nicação Social e Marketing da 
UFC irá distribuir com o públi-
co suas publicações, como as 
revistas Universidade Pública,  
das Profissões, da Expansão e o 
Jornal da UFC. A promoção do 
TRT-7 prossegue até o dia 22 
de maio, com participação de 
diversas instituições.

O Instituto UFC Virtual rece-
be, até 28 de maio, inscrições de 
candidatos a tutor a distância dos 
seguintes cursos: Administração, 
Administração em Gestão Públi-
ca, Licenciatura em Matemática, 
Licenciatura em Química, Licen-
ciatura em Física, Licenciatura 
em Letras Português, Licenciatu-
ra em Letras Inglês, Licenciatura 
em Letras Espanhol. O cadastro 
é feito exclusivamente pela in-
ternet, no endereço: http://www.
virtual.ufc.br/editais/01.    

Caskey, Hamilton Cavalcante de 
Andrade, Mário Roberto Zagari, 
Ignácio Ribeiro P. Montenegro 
e José Carlos Gonçalves. 

A publicação teve acompa-
nhamento da Academia Cea-
rense da Língua Portuguesa e da 
Coordenadoria de Comunicação 
Social e Marketing Institucional 
da UFC, contando com o apoio 
da Secretaria da Cultura do 
Estado.

O lançamento faz parte da 
programação do 55o aniversário 
de instalação da Universidade 
Federal do Ceará, a ser come-
morado em junho próximo.

Estão abertas, até o próximo 
dia 21, inscrições para a II Se-
mana de Engenharia da Com-
putação, em Sobral. O encontro 
se realiza no período de 26 a 28. 
O curso de Engenharia da Com-
putação fica na Praça Senador 
Figueira, Rua Anahid Andrade, 
s/n. Fone: (88) 3613.2829.

Computação


