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 Educação indígena

 Prêmio de Arquitetura

Semana do Servidor inicia programação

Residência em Saúde
O Complexo Hospitalar 

inscreve até 1º de dezembro 
para a seleção da Residência 
Multiprofissional em Aten-
ção Hospitalar à Saúde. São 
ofertadas 21 vagas, nas áreas 
de Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, Psico-
logia e Serviço Social. Para 
efetuar inscrição, os interessa-
dos devem acessar o site www.
resmed.ufc.br. Informações: 
(85) 3366.8606.

  Concessão de título
Os Programas de Pós-

Graduação em Matemática e em 
Ecologia e Recursos Naturais 
iniciaram seus processos 
seletivos. Informações sobre 
inscrição, etapas de avaliação e 
vagas podem ser acessadas nos 
endereços eletrônicos www.mat.
ufc.br/pgmat (Matemática) e 
www.ppgern.ufc.br (Ecologia).

Até sexta-feira (29), a Uni-
versidade Federal do Ceará pro-
move sua Semana do Servidor. 
Destacam-se a palestra sobre 
“Prevenção do Câncer de Boca” 
e os lançamentos do livro “Co-
letânea de Poesias dos Servidores 
da UFC” e da adaptação para o 
cordel da obra “História Abre-
viada da UFC”, do Ex-Reitor 
Antônio Martins Filho.

Na noite do dia 28, haverá 
show com o humorista Lailtinho 

Artur Vasconcelos Cordeiro, 
egresso do curso de Arquitetura 
e Urbanismo da UFC, foi pre-
miado no III Festival Conexões 
Tecnológicas, promovido pelo 
Instituto Sérgio Motta (SP). Ele foi 
premiado por projetar um abrigo 
móvel de baixo impacto ambien-
tal, desenvolvido como trabalho 
de conclusão de curso em 2009.

Até 12 de novembro, a 
Universidade Federal do Ceará 
participa de pesquisa nacional 
que identificará o perfil dos 
estudantes dos cursos de gradu-
ação presencial das Instituições 
Federais de Ensino Superior.

O estudo, que está sendo 
realizado em todas as IFES, 
é uma realização do Fórum 
de Pró-Reitores de Assuntos 
Comunitários e Estudantis. 

IFES realizam pesquisa com estudantes Os cursos de Magistério In-
dígena Superior da UFC (MITS 
e Misi-Pitakajá) participarão do 
Seminário Nacional de Educa-
ção Superior Indígena e do XV 
Seminário de Formação Superior 
Indígena de Roraima. Os eventos 
ocorrerão de 25 a 27 de outubro, 
na Universidade Federal de Ro-
raima (UFRR), e as graduações 
serão representadas pelo seu coor-
denador, Prof. Babi Fonteles.

Brega, espetáculo da Orquestra 
de Flautas da UFC sobre Música 
Armorial e performances teatrais 
de Fernando Piancó e do Grupo de 
Teatro dos Servidores da UFC. Dia 
29, um almoço de confraterniza-
ção encerrará as comemorações no 
Restaurante Universitário do Pici. 
O evento é uma promoção do De-
partamento de Desenvolvimento 
Humano da SRH. Mais detalhes da 
programação podem ser obtidos no 
telefone (85) 3366.7412.

A UFC agraciará, no dia 12 
de novembro, o médico e escri-
tor Valton de Miranda Leitão 
com título de Doutor Honoris 
Causa. A solenidade ocorrerá 
às 19h30min, no auditório da 
Reitoria (Av. da Universidade, 
2853 – Benfica). A homenagem 
reconhece a atuação social e 
profissional do psiquiatra, e 
seu compromisso com eleva-
dos preceitos éticos, políticos 
e humanísticos.

Concessão de título

Programa UFC TV 
Domingo: 13h30min
Reprise: Terça-feira, 19h30min
TV Ceará - Canal 5

Em nível local, é coordenado 
pela Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE).

A pesquisa entrevistará 415 
alunos, sorteados aleatoriamente 
nos cursos de graduação presen-
ciais. O objetivo é aprimorar o 
planejamento e a execução de 
políticas de assistência estudan-
til. O resultado em nível local 
será divulgado no fim de dezem-
bro e o nacional, em janeiro.


