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 Novos servidores

 Defesa

PRPPG recebe projetos de pós-doutorado
 Curtas

O  P r o f .  C h r i s t i a n 
Westerkamp, do Curso de 
Agronomia do Campus do 
Cariri, ministra no dia 28, 
às 13h, a palestra “O teuto-
brasileiro Fritz Müller, o mais 
facetado e importante ecólogo 
do país”. O evento é aberto a 
docentes e estudantes  e  ocorre 
no Departamento de Biologia.  
A promoção é do Programa de 
Pós-Graduação em Ecologia e 
Recursos Naturais - PPGERN.

F o i  e n c e r r a d o  o n t e m 
(24) o período de matrículas 
para o semestre 2011.2. De 
acordo com a Pró-Reitoria de 
Graduação, estudantes que 
não conseguiram efetuar a 
matrícula ou que precisarão 
fazer alterações nos dados terão 
os dias 28 e 29 de julho para 
realizar ajustes, por meio do 
novo sistema SIGAA ou nas 
coordenações dos cursos. 

Ecologia

O Programa Nacional 
de Pós-Doutorado 2011 da 
Capes recebe inscrições de 
projetos de pós-doutorado 
até 1º de agosto. Os sub-
projetos deverão ter prazo 
máximo de execução de 
36 meses, prorrogáveis por 

O Festival do Minuto, com-
petição de cinema destinada 
a estudantes universitários, 
recebe inscrições de vídeos 
até o dia 20 de setembro. Os 
participantes podem inscrever 
curtas de até um minuto e con-
correr a R$ 20 mil em prêmios. 
Informações sobre o Festival 
e instruções para envio dos 
vídeos constam no site www.
festivaldominuto.com.br.

mais 24 meses. Serão conce-
didas até duas bolsas de R$ 
3.300,00 por subprojeto. As 
propostas aprovadas serão 
financiadas de acordo com 
orçamento da Capes. Mais 
informações pelo telefone 
(85) 3366.9479.

O Observatório das Naciona-
lidades participa da organização 
do 5º Encontro Nacional da As-
sociação Brasileira de Estudos 
de Defesa (Abed), que acontece 
em Fortaleza de 8 a 10 de agos-
to. Entre os palestrantes estão os 
ministros Nelson Jobim (Defe-
sa) e Moreira Franco (Assuntos 
Estratégicos). Informações no 
site www.abed-defesa.org.

Foram empossados na se-
mana passada 87 servidores 
de nível médio e 73 de nível 
superior lotados no Com-
plexo Hospitalar da UFC. Eles 
foram aprovados em concurso 
público  de 2003 e tomaram 
posse por decisão judicial. A 
solenidade de posse foi pre-
sidida pelo Vice-Reitor Henry 
Campos e contou com a par-
ticipação dos superintendentes 
de Recursos Humanos e do 
Complexo Hospitalar, respec-
tivamente, Fernando Carvalho 
e Florentino Cardoso.

Matrícula

Encerra-se, hoje (25), o X 
Encontro Estadual de Jovens 
do Campo. O encontro, aberto 
desde o dia 21 no Ginásio 
Paulo Sarasate, é iniciativa 
da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra (MST). Reuniram-
se  cerca de 700 jovens de 
movimentos sociais  rurais e 
urbanos, com o objetivo de 
discutir perspectivas para a 
juventude que vive no campo. 
A programação é composta 
de palestras, mesas-redondas, 
oficinas,  lançamento de 

campanhas e apresentações 
culturais. 

O evento culminará com 
a realização de ato público 
em homenagem ao Dia do 
Traba lhado r  Rura l ,  e  a 
elaboração de levantamento de 
políticas públicas para jovens 
do campo, a ser entregue à 
Coordenadoria de Juventude 
do Governo do Estado. A 
promoção é dos Projetos de 
Extensão Núcleo de Estudo de 
Gênero, Idade e Família (Negif) 
e Laboratório de Estudos 
Agrários e Territoriais (LEAT), 
além da coordenação do MST. 

Juventude no campo é tema de encontro


