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 Aluno especial

 Cinema e Vídeo

Acesso ao Ensino Superior é tema de evento  Segurança alimentar

Estão abertas, até dia 24 
de agosto, inscrições para o 
curso de Especialização em 
Elaboração, Monitoramento 
e Avaliação de Políticas 
Públ icas ,  ofer tado pelo 
Campus da UFC em Sobral.  
A formação visa à qualificação 
de gestores para avaliação de 
políticas públicas e projetos 
sociais na esfera pública e 
terceiro setor. O edital já está 
disponível no site  www.
prppg.ufc.br.

Segue até sexta-feira (19), 
no Hotel Mareiro, o Encontro 
Internacional de Geometria 
Di fe renc ia l  e  Equações 
Diferenciais Parciais. O evento 
celebra o cinquentenário do 
Departamento de Matemática  
da UFC e os 80 anos do Prof. 
Antônio Gervásio Colares. 
Entre os convidados, estão 
pesquisadores  nac ionais 
e internacionais, que falam 
das recentes descobertas e 
publicações na área.

Políticas públicas

A Universidade Federal 
do Ceará será a organiza-
dora da edição 2011 do 
Seminário de Acesso ao 
Ensino Superior (SAES). 
O encontro, que ocorre de 
4 a 6 de setembro, no Hotel 
Mareiro (Av. Beira Mar, 

O Conselho Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nutricio-
nal do Ceará inscreve para a IV 
Conferência Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional, 
que ocorre nos dias 24, 25 e 26 
de agosto, em Fortaleza. As va-
gas são limitadas e destinadas 
a observadores e convidados, 
sem direito a voto nas plenárias. 
Informações com a sede do 
Consea - CE: (85) 3101.1563.

2380 - Meireles), é de caráter 
nacional e propõe reflexões 
sobre modelos de seleção de 
estudantes em instituições de 
Ensino Superior, públicas e 
privadas. Mais informações 
podem ser obtidas no site 
www.saes2011.ufc.br.

A Casa Amarela Eusélio 
Oliveira, equipamento cultural 
da UFC, inscreve até 9 de setem-
bro para cursos de extensão nas 
áreas de cinema e vídeo (40 
vagas) e cinema de animação 
(20 vagas). As aulas têm início 
em setembro e outubro, respec-
tivamente. Informações com a 
secretaria da Casa Amarela, no 
(85) 3366.7772. 

Estudantes interessados em 
cursar disciplinas na UFC no 
período 2011.2, como aluno 
especial ou através de mo-
bilidade acadêmica, já podem 
pleitear vagas nos cursos de 
seu interesse. A seleção é des-
tinada a graduados ou não que 
não mantenham vínculo de 
ensino regular com a UFC e 
que nela pretendem cursar al-
guma disciplina. Os requeri-
mentos para inscrição estão 
disponíveis no site da Pró-
Reitoria de Graduação (www.
prograd.ufc.br)

Geometria até sexta

A Universidade Federal 
do Ceará assinou acordo de 
cooperação técnica que institui 
o Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor 
(SIASS) na UFC. A unidade 
atenderá aos servidores 
públicos integrantes dos 
q u a d r o s  f u n c i o n a i s  d a 
Universidade e de outros 
órgãos federais participantes.

Entre os objetivos do 
SIASS/UFC estão a promoção 
de uma política de saúde 
transversal entre os diferentes 
órgãos federais e a execução de 

ações de vigilância e promoção 
à saúde para servidores.

Os serviços do SIASS/
UFC serão ofertados, em 
caráter provisório, no Núcleo 
de Perícia e Assistência ao 
Servidor e Estudantes - Nupase 
(R. Paulino Nogueira, 315). 
Ao todo, 5.600 servidores 
da UFC serão beneficiados 
com a criação do sistema. Os 
interessados já podem agendar 
perícias e atendimentos através 
do telefone (85) 3366.7780, de 
7h às 18h.

Subsistema garantirá mais saúde ao servidor


