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 Natureza e Paz

 Espécies da caatinga
“O CT quer você!” será no próximo sábado

Posse da Diretoria da ADUFC-Sindicato será dia 3
A nova Diretoria e o Con-

selho de Representantes do 
Sindicato dos Docentes das 
Universidades Federais do Es-
tado do Ceará (ADUFC-Sin-
dicato), eleitos para o biênio 
2011/2013, tomam posse no 
próximo dia 3, às 18h30min, 
no auditório da Reitoria.

O novo Presidente é o Prof. 
Marcelino Pequeno e o vice é 

   Dia do Geógrafo

Administração Superior 
da Universicade Federal do 
Ceará já  autorizou a abertura 
do processo de contratação de 
serviços de monitoramento 
eletrônico para a Instituição.

O Circuito Fechado de TV 
(CFTV) será instalado nos 
campi do Pici, Benfica e Po-
rangabuçu. O espaço a ser co-
berto nas unidades acadêmicas 
e administrativas inclui áreas 
externas, estacionamentos 
e pontos de acesso aos três 
campi de Fortaleza.

A UFC é uma das instituições   
e entidades apoiadoras da Agên-
cia da Boa Notícia na realização 
do Fórum Comunicação e Paz 
na Natureza, que acontece hoje 
(30), a partir das 18h30, no 
auditório da Federação das In-
dústrias do Estado do Ceará. Na 
ocasião, a ONG fará entrega do 
Prêmio Gandhi de Comunica-
ção 2011. A Profª Ilza Girard, 
da UFRGS, é a palestrante. Da 
mesa de debates participa a Profª 
Vládia Pinto Vidal, do Programa 
de Pós-Graduação em Desen-
volvimento e Meio Ambiente da 
UFC. A entrada é franca.

 A decisão foi tomada pelo  
Pró-Reitor de Administração, 
Prof. Luís Carlos Uchôa Saun-
ders, depois de reunião na 
última quinta-feira (26), quando 
o anteprojeto do CFTV  foi 
apresentado e discutido em 
detalhes.

O Coordenador de Obras 
e Projetos da UFC, Rafael 
Henriques, avalia que sistema 
vai garantir mais segurança 
para a comunidade acadêmica, 
envitando casos de violência 
nos campi.

UFC terá segurança eletrônica nos campi

O Centro de Tecnologia 
promove mais uma edição 
de “O CT quer você!”, no 
próximo sábado (4),  das  8h 
às 12h. O objetivo é oferecer, 
a estudantes secundaristas, 
informações sobre os cur-
sos de Engenharias e o de 
Arquitetura, como forma de 
motivá-los na hora da escolha 
profissional.

Mesa-redonda sobre “A Geo-
grafia na prática profissional” 
será realizada hoje (30), às 14h, 
no auditório do Centro de Ciên-
cias – Campus do Pici. O evento 
comemora o Dia do Geógrafo 
(29 de maio) e os 20 anos do 
PET de Geografia da UFC. Mais 
informações pelo   fone (85) 
3366.9855.

Na Semana do Meio Ambi-
ente (1º a 6 de junho), o PET 
- Conexões de Saberes plantará 
200 mudas de árvores de espé-
cies da caatinga. A ação vai 
arborizar a área nos limites do 
Campus do Pici com a comu-
nidade Planalto do Pici, numa 
faixa de 500 metros, paralela à 
Av. Pernambuco, totalizando 2 
mil metros quadrados. 

o Prof. Ricardo Thé. Os demais 
diretores são os professores 
Marília Brandão, Terezinha 
Leitão, José Antônio Sabadia, 
Leonardo Monteiro, Lindberg 
Gonçalves, Mirtes Maciel, Nel-
lie de Paula, Vanessa Teixeira e 
Henry Poncio.

Mais informações pelo fone 
(85) 3066.1818 e no site www.
adufc.org.br. 

Os estudantes serão recebi-
dos por professores e alunos 
do Centro de Tecnologia,  que 
apresentarão as instalações – 
salas de aulas e laboratórios – 
dos cursos. Este é o terceiro ano 
em que a iniciativa é realizada. 
Cerca de 3 mil estudantes já 
participaram dessas visitações. 
Mais informações pelo tele-
fone: (85) 3366.9609.


