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 Projeto CASa

 Seminário Propag

Universitária FM: dois prêmios em 10 dias  Fórum de Educação
O XXIX Encontro do Fórum 

de Diretores de Centros e Facul-
dades Públicas de Educação ou 
Equivalentes acontece, de 9 a 
11 de junho, no auditório da Fa-
culdade de Educação da UFC. A 
abertura do Fórum será no dia 9 de 
junho, às 19h, com a conferência 
do Prof. Waldeck Carneiro, da 
Universidade Federal Fluminen-
se, sobre “Relações da formação 
inicial com os sistemas públicos 
de ensino”.

A Rádio Universitária FM 
107,9 conquistou o Prêmio 
BNB de Jornalismo em De-
senvolvimento Regional. A re-
portagem premiada foi “FNE: 
20 anos de ações para o de-
senvolvimento do Nordeste”, 
de autoria dos jornalistas Fer-
nando Jocelito, Márcia Vieira 
e Vânia Tajra.

A festa de entrega será no 
próximo dia 14, na cidade 

O I Seminário do Programa 
Reuni de Orientação e Opera-
cionalização da Pós-Graduação 
Articulada à Graduação (Propag) 
acontece hoje e amanhã (7 e  8) 
no Hotel Vila Galé, na Avenida 
Dioguinho, 4189, Praia do Fu-
turo.  A abertura será às 9h, com 
performance poética. Na pauta do 
encontro, palestras sobre Pedago-
gia, desafios atuais da graduação e 
papel do pesquisador e professor. 

No próximo dia 10, o Projeto 
CASa - Comunidade de Coopera-
ção e Aprendizagem Significativa, 
idealizado pela Pró-Reitoria de 
Graduação, completa um ano de 
atividades. As comemorações-
comçam às 14h, no auditório 
Reitor Ícaro Moreira, do Centro 
de Ciências, com recital de canto 
lírico. Em seguida, falam o Reitor 
Jesualdo Farias, o Pró-Reitor de 
Graduação Custório Almeida e a 
Secretária de Ensino Superior do 
MEC, Paula Bucci.

cenográfica do restaurante Arri-
égua (Rua Frei Mansueto, 721- 
Meireles), a partir das 19h. A 
Rádio ainda concorre à premia-
ção nacional, cujo resultado será 
conhecido durante o evento. 

No último dia 27, a Universi-
tária FM levou o Prêmio Gandhi 
de Comunicação, da Agência da 
Boa Notícia, com a reportagem 
“Paz e proteção à Infância”, de 
Eriberto Sales.

A Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis, a Coordenadoria do 
RU e o Diretório Central dos 
Estudantes estudam mudança 
no acesso aos refeitórios do Pici 
e Benfica. A partir de agosto, 
a entrada se dará por meio de 
catracas eletrônicas e uso de car-
tões magnéticos recarregáveis. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo endereço eletrônico 
acessoru@ufc.br ou pelo telefo-
ne: 3366.9530.

Restaurante

UFC terá Centro de Atenção ao Idoso
A Universidade Federal 

do Ceará, única instituição 
de ensino pública do Nor-
deste a oferecer residência 
médica em geriatria, canali-
zará seu conhecimento para 
a criação do Centro Integral 
de Atenção ao Idoso do Es-
tado do Ceará.

Na última sexta-feira (4), 
o Vice-Reitor no exercício 
da Reitoria, Prof. Henry 
Campos, recebeu comissão 
formada por secretários 

estaduais e especialistas em 
geriatria para discutir a pro-
posta, que será formatada por 
um grupo de trabalho.

Nova reunião foi marcada 
para daqui a 45 dias, quando 
será apresentado um detalha-
mento do projeto de criação 
do Centro. “Ao participar da 
discussão, a Universidade as-
sume seu papel na formação 
e treinamento de recursos hu-
manos para o setor, resssalta o 
Prof. Henry Campos.

Mostra Rítmica
Na próxima quarta-feira (9), 

a partir das 12h15min, alunos 
do curso de Educação Física 
da UFC realizam, a Mostra Rít-
mica da Educação Física. Se-
rão apresentadas performan-
ces de mais de 100 alunos de 
diversas turmas do Curso, em 
apresentações que contarão 
com música, dança, folclore, 
capoeira e outras manifestações 
artísticas focadas no ritmo. Sai-
ba mais pelo  fone: 3366.9533.


