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 Ensino de Química

UFC adere a primeiro mestrado a distância

Casas de Cultura divulgam Teste de Nível
A Coordenadoria Geral das 

Casas de Cultura Estrangeira 
da UFC vai inscrever nos dias 
17 e 18 de janeiro de 2011 
candidatos ao Teste de Nível. 
A oferta de vagas  dependerá 
das vagas remanescentes 
nos semestres dos cursos de 
idiomas Alemão, Francês, 
Inglês, Italiano, Espanhol e 
Português.

  Vôlei campeão

 A taxa de inscrição é de 
R$ 50,00. A prova escrita está 
marcada para o dia 23 de janeiro 
e o resultado sairá no dia 27. A 
matrícula dos classificados 
ocorrerá no dia 31 de janeiro de 
2011 e a dos classificáveis no 
dia 1° de fevereiro. O início das 
aulas será em 14 de fevereiro de 
2011. Mais informações pelo 
fone: (85) 3366.7606.

Na última reunião do ano, 
realizada quinta-feira (23), 
o Conselho Universitário 
(Consuni) e o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
aprovaram a adesão da Uni-
versidade Federal do Ceará 
ao curso de Mestrado Profis-
sional em Matemática em 
Rede Nacional. Trata-se do 
primeiro do País no modelo 
semipresencial, envolvendo 
21 instituições de ensino su-
perior. 

Na mesma reunião, foi 

Prorrogado até 14 de ja-
neiro de 2011 o período de 
pré-inscrição para o Curso de 
Especialização em Ensino de 
Química da UFC. Os interes-
sados devem  dirigir-se à Se-
cretaria do curso, no Departa-
mento de Química Analítica e 
Físico-Química, Campus do 
Pici,  Bloco 940 – 1° andar. As 
aulas começam em fevereiro 
de 2011. Mais informações: 
(85) 3366.9975.

A empresa júnior Ambien-
Teia, do Curso de Ciências Am-
bientais do Instituto de Ciências 
do Mar (Labomar), inscreve até 
31 de dezembro para seleção 
de bolsistas. São quatro vagas: 
duas para estudantes de Ciências 
Biológicas e duas para alunos de 
Oceanografia. Eles vão atuar em 
projetos de licenciamento  ambi-
ental de usinas eólicas no Ceará. 
Contato: (85) 8783.7263.

aprovada a concessão da Me-
dalha do Mérito Educacional da 
UFC a dois gestores do Ministé-
rio da Saúde: o Prof. Francisco 
Eduardo de Campos, Secretário 
de Gestão do Trabalho e Educa-
ção na Saúde, e a Profª. Ana Es-
tela Haddad, Diretora de Gestão 
da Educação na Saúde. 

O Reitor Jesualdo Farias 
registrou agradecimento espe-
cial ao Governador Cid Gomes 
e à bancada parlamentar cea-
rense pelo apoio às iniciativas 
da UFC.

O Reitor da UFC, Jesual-
do Farias,  e o Prof. Lindberg 
Gonçalves, do Departamento 
de Engenharia Metalúrgica e 
de Materiais, foram indica-
dos pelo Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia para compor 
o Conselho Consultivo da 
Representação Regional.

O Prof. Jesualdo Farias 
será titular da Coordenação 
Regional Nordeste da Asso-

ciação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes). O 
Prof. Lindberg Gonçalves será 
o representante da comunidade 
científica, com mandato de 
três anos, como titular. Cabe 
ao Conselho propor políticas, 
programas e ações de interesse 
estratégico para o desenvolvi-
mento científico e tecnológico 
do Nordeste.

Atletas de vôlei da UFC 
terminam o ano comemorando. 
A seleção masculina juvenil 
conquistou o título de campeã 
cearense 2010. Já o time de vôlei 
masculino obteve, este ano, o 
primeiro lugar do Campeonato 
das Seletivas Universitárias 
Cearenses e a sexta colocação nos 
Jogos Universitários Brasileiros, 
competição de alto rendimento 
que tem revelado atletas para 
seleções brasileiras.

MCT indica membros da UFC para Conselho


