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O II Workshop de Televi-
são Digital: interatividade e 
educação acontece amanhã e 
quarta-feira (17 e 18), numa 
promoção do Laboratório de 
Pesquisa Multimeios da Facul-
dade de Educação da UFC, em 
parceria com Unifor).  As ativi-
dades serão realizadas das 14h 
às 18h30min no auditório Prof. 
Valnir Chagas, da Faced/UFC. 
Grátis. Contatos: (85) 3366.7687 
e http://blogs.multimeios.ufc.br/

O Curso de Medicina da 
UFC em Barbalha increve até 
sexta-feira (20) para seleção de 
professor substituto. São duas 
vagas: uma para o setor de es-
tudo “Microbiologia Médica” 
e a outra para “Epidemiologia/
Bioestatística”. O Edital No 
240/10  está no site: www.srh.
ufc.br/editais.htm. Informações 
em Barbalha podem ser obtidas  
pelo fone (88) 3312.5000.

Professor no Cariri

UFC presente na Conferência sobre Clima
O Reitor da Universidade 

Federal do Ceará, Prof. Jesualdo 
Farias, participa da abertura da 
Segunda Conferência Interna-
cional sobre Clima, Sustentabi-
lidade e Desenvolvimento em 
Regiões Semiáridas (ICID+18), 
promoção do Governo do Esta-
do e Ministério do Meio Am-
biente, com apoio de diversas 
instituições e universidades.

O evento acontece de hoje 
(16) até o dia 20, no Centro 
de Convenções em Fortaleza, 

devendo reunir cerca de dois 
mil  participantes de 50 países. 
O resultado das discussões sobre 
alternativas para as regiões semi-
áridas serão levadas para a Rio 
+ 20, a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento e 
Meio Ambiente, que se realizará 
no Rio de Janeiro, em 2012. 

Pesquisadores de diversas 
áreas da UFC participam da 
(ICID+18) com apresentação de 
trabalhos envolvendo temas sobre 
o semiárido e desertificação.  Biblioteconomia

A VIII Semana de Biblioteco-
nomia começa hoje (16) e proses-
gue até sexta-feira (20),  no Au-
ditório Rachel de Queiroz (Área 
II do Centro de Humanidades 
– Campus do Benfica). As ativida-
des acontecem de 14h às 20h, em 
torno do tema “Biblioteconomia e 
Sociedade: o bibliotecário enquan-
to educador”. Veja a programação 
em: http://cabirg-ufc.blogspot.
com/2010/08/programacao-da-
viii-semana-de.html.

O Observatório Tecnológico, 
do Centro de Tecnologia da UFC, 
e a Universidade Estadual de Santa 
Cruz (Ilhéus-BA) vão editar o 
livro “Tecnologias de produção e 
gestão ambiental e tecnológica na 
produção de biocombustíveis”. 
Estudiosos da área podem enviar,  
até o dia 22, para o e-mail bioener-
gia@uesc.br,  artigos relativos ao 
assunto. O contato com a comissão 
organizadora da publicação pode 
ser feito também pelos telefones: 
(85) 3287.2664 e 8844.1131.  

Projeto na Argentina

Televisão Digital Dança e saúde
O Instituto de Educação Física 

e Esportes (Iefes) da UFC inscreve 
idosos de toda a comunidade para 
o projeto de extensão “Dançando 
com a melhor idade”. São 30 vagas. 
A prioridade é para homens e mu-
lheres acima de 60 anos, mas quem 
já passou dos 40 também pode par-
ticipar. A dança de salão integra as 
pessoas e ajuda a prevenir doenças. 
Mais informações na Secretaria do 
Iefes, no Campus do Pici, ou pelo 
fone: (85) 3366.9213.

O projeto arquitetônico do 
Campus da UFC em Sobral foi 
selecionado para apresentação no 
seminário “Proyectos e interven-
ciones en el património industrial - 
Contextos urbanos y rurales”, que 
acontece amanhã (17) e quarta em 
Buenos Aires, na Argentina. As-
sinam o projeto  Neudson Braga, 
Alexandre Lacerda Landim, Elton 
Timbó, Ricardo Sabóia, Mariana 
Furlani e Romeu Duarte Jr.

 Mudança de curso
Alunos da UFC, regularmente 

matriculados no semestre 2010.2 
de cursos presenciais podem 
inscrever-se, de 25 a 27 de agosto, 
para seleção de vagas ofertadas 
nos cursos de graduação através 
de mudança de curso. O edital com 
todos os detalhes pode ser acessa-
do na página www.prograd.ufc.
br. Outras informações também 
podem ser obtidas na  Pró-Reitoria 
de Graduação: (85) 3366.7410.


