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 Medalha Centenário

 Cinema Expandido

Consuni aprova cursos e orienta sobre eleições

 Cidadão sobralense

Estão abertas, até 13 de 
julho, as inscrições para o X 
Congresso de História da Edu-
cação do Ceará. O evento será 
realizado pela Universidade 
Regional do Cariri (Urca), 
pela UFC e pela Universi-
dade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA), de 25 a 28 de setem-
bro. Mais informações podem 
ser acessadas pelo site www.
urca.br/xche e através do e-
mail xchec2011@urca.br.

Depois das solenidades de 
colação de grau de Fortaleza 
(nas quais graduaram-se 1.089 
estudantes), do Cariri (com 48 
formandos) e Sobral (com 36), 
é a vez do Campus de Quixadá 
outorgar grau a cinco graduan-
dos do curso de Sistemas de 
Informação. A cerimônia está 
marcada para o dia 15 de julho, 
às 15h, na sede do Campus (Es-
trada do Cedro - km 5).

Evento em Juazeiro

O Conselho Universi-
tário (Consuni) aprovou 
no último dia 4 os cursos 
de graduação em Design 
(Fortaleza); de mestrado em 
Agronomia/ Agropecuária 
no Semiárido (Cariri); de 
doutorado em Fi losof ia 

A Câmara Municipal de 
Sobral concedeu o título 
de cidadania sobralense ao 
Vice-Reitor da UFC, Prof. 
Henry Campos. Ele recebe o 
reconhecimento da população 
sobralense por seu trabalho 
desenvolvido como Diretor 
da Faculdade de Medicina da 
UFC, em Fortaleza, e, mais 
recentemente, como Vice-
Reitor da Instituição.

(ICA) e de doutorado em 
Ciências do Ambiente e do 
Clima (Fortaleza). A reunião 
aprovou também Resolução 
que trata do processo de 
elaboração das listas tríplices 
para Diretor e Vice-Diretor 
das Unidades Acadêmicas.

O Instituto de Cultura e Arte 
(ICA) da Universidade Federal 
do Ceará reabriu inscrições, até 
20 de julho, para preenchi-
mento de uma vaga destinada 
a professor assistente (título de 
mestre, no mínimo) do setor de 
estudo “Cinema Expandido”. 
Mais informações pelo telefone 
3366.7407 e no site www.srh.
ufc.br/editais.htm.

O Reitor da UFC, Prof. 
Jesualdo Pereira Farias, rece-
beu, na última sexta-feira 
(8), a Medalha Centenário, 
em alusão aos 100 anos de 
emancipação do município 
de Juazeiro do Norte. Criada 
pelo Instituto Cultural do Vale 
Caririense (ICVC), a honraria 
também foi concedida à 
professora, artesã e artista 
plástica Assunção Gonçalves 
e ao jornalista e escritor Lira 
Neto, no Memorial Padre 
Cícero, em Juazeiro.

Concludentes

A Universidade Federal 
do Ceará está entre as 12 
universidades brasileiras com 
maiores índices de aprovação 
média de candidatos no Exame 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). O desempenho 
refere-se aos últimos três anos, 
quando foram realizadas três 
edições anuais, totalizando 
nove edições do Exame de 
Ordem. Além da UFC, figuram 
na lista USP, UFBA, UFMG, 
UFJF, UnB, UFPE, UFPI, 
UFPR, UFF, UFPB e UFS.

Os cursos das 12 instituições 
destacaram-se dentre 1.178 

cursos de Direito. De acordo 
com o Prof. Álvaro Melo Filho, 
Diretor da Faculdade de Direito 
da UFC, na última edição do 
Exame, a Universidade obteve 
um percentual de aprovação 
de 59%, enquanto a instituição 
privada de melhor desempenho 
no Ceará obteve 22%. Há três 
edições, o curso da UFC é o 
único contemplado no Ceará 
com o selo OAB Recomenda, 
que avalia a qualidade de 
ensino com base nos resultados 
d o  E x a m e  N a c i o n a l  d e 
Desempenho de Estudantes 
(Enade) e do Exame de Ordem.

UFC se destaca no Exame da OAB


