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  “Dever cumprido”

 Saúde e arte

Cariri e Sobral realizam colação de grau

Labomar ganha novo barco-escola
O Instituto de Ciências 

do Mar (Labomar) da UFC 
tem um novo barco-escola. 
O  batizado da embarcação, 
denominada “UFC”, será na  
próxima quarta-feira (8), com 
a presença do Ministro da Pes-

  Certificados
Quem trabalhou como bolsista 

ou participou de minicursos e 
oficinas no Festival UFC de 
Cultura de 2010 já pode vir à 
Coordenadoria de Comunicação 
e Marketing Institucional da 
UFC, na Reitoria,  para receber 
o certificado. O atendimento é 
das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
Contato: Jornalista Eliane Gurgel  
- Fone: (85) 3366.7330.

As solenidades de colação 
de grau dos concludentes da 
UFC dos campi do Cariri e 
de Sobral acontecem, res-
pectivamente, amanhã (7) e 
sexta-feira (10), presididas 
pelo Reitor Jesualdo Pereira 
Farias. 

No Cariri, os concludentes 
são dos cursos de Medicina e 
de Administração. A soleni-
dade está marcada para às 20h, 
na  Cidade Universitária, em 
Juazeiro do Norte. 

Em Sobral, será às 20h,  no 
Centro de Convenções (Rua 
Visconde de Sabóia, 300, 
Bairro do Junco) a dos estu-
dantes do curso de Medicina.

“Ai, quem me dera...” é 
o título da peça que alunos 
do Curso de Extensão Saúde 
(En)Cena vão apresentar no  
próximo dia 10, no Teatro 
Paschoal Carlos Magno (Av. 
da Universidade, 2210). O 
espetáculo trata de gravidez na 
adolescência, biossegurança, 
DST, drogas e uso indevido de 
medicamentos. 

Na próxima sexta-feira (10)
a Profª Célia Gurgel, docente 
aposentada da UFC, lança o 
curta-metragem “Dever cum-
prido”. A exibição em DVD  
será às 19h30min, no Cine Ben-
jamin Abraão, da Casa Ama-
rela Eusélio Oliveira da UFC. 
O vídeo é uma ficção baseada 
em fatos reais acontecidos em 
1974, durante a ditadura militar 
no Brasil. 

ENSAIO - Em Fortaleza, o 
Cerimonial da UFC convoca 
os alunos concludentes do se-
mestre 2010.2 para participar, 
no dia 13 de dezembro, às 18h, 
do ensaio geral da Colação de 
Grau, na Concha Acústica da 
Reitoria.

Na ocasião, serão escolhidos 
os alunos representantes de 
cada curso, e repassadas infor-
mações sobre as solenidades  
na Capital, que ocorrerão nos 
dias 20, 21 e 22 de dezembro,  
às 20h, na Concha Acústica da 
Reitoria. O Cerimonial conta 
com a presença e pontualidade 
dos concludentes. Contatos: 
(85) 3366.7313 e 3366.7314. 

Programa UFC TV 
Domingo: 12h30min
Reprise: Terça-feira, 19h30min
TV Ceará - Canal 5

ca, Altemir Gregolin. Restrita a 
convidados, a solenidade ocorre 
a partir das 16 horas, no esta-
leiro da Barra do Ceará, onde 
também será entregue a Med-
alha do Mérito Acadêmico ao 
Ministro.

Professor emérito
A UFC está com inscrições 

abertas, até 30 de dezembro, 
para o concurso de professor   
adjunto do Departamento de 
História (1 vaga) e do De-
partamento de Administração 
(2). Os editais 351 e 352/2010  
estão no endereço eletrônico 
www.srh.ufc.br/editais. A re-
muneração é de R$ 7.333,67.

Concurso público
O Prof. Melquíades Pinto 

Paiva recebeu quinta-feira (2) 
o título de Professor Emérito 
da UFC. A solenidade fez parte 
dos 50 anos de fundação da 
Estação de Biologia Marinha, 
hoje Instituto de Ciências do 
Mar (Labomar). Melquíades 
está entre os cientistas de maior 
destaque no Século XX.


