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 EletroquímicaUFC entrega Medalha do Mérito Educacional

A Pró-Reitoria de Gra-
duação da UFC inscreve no 
período de 3 a 5 de abril de 
2012, exclusivamente via In-
ternet, candidatos à mudança 
de curso. Podem concorrer 
apenas alunos regularmente 
matriculados na graduação 
presencial da Instituição. O 
Edital 06/2012, com todas as 
informações, e o formulário 
de inscrição estão disponíveis 
no site da Pró-Reitoria de Gra-
duação: www.prograd.ufc.br.

 Projetos sociais

O Reitor da Universidade 
Federal do Ceará, Prof. Jesual-
do Farias, fará entrega da 
Medalha do Mérito Educacio-
nal à Profa Ana Estela Had-
dad, da Universidade de São 
Paulo, e ao Prof. Francisco 
Eduardo de Campos, Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais. A solenidade será na 
próxima quinta-feira (29), às 
19h, no auditório da Reitoria   

A concessão da Medalha foi 
aprovada, por unanimidade, 
pelo Conselho Universitário 

 A atriz Júlia Sarmento fala 
hoje (26), às 15h, no Instituto 
de Cultura e Arte da UFC (Av.    
Carapinima, 1615 - Benfica) 
sobre Metodologias para For-
mação de Palhaço em Am-
bientes de Saúde. Ela possui 
bacharelado e licenciatura em 
Artes Cênicas pela Unirio (RJ) e 
coordena o CUCA Che Guevara, 
em Fortaleza. O evento é aberto 
ao público. Mais informações 
pelo fone (85) 3252.2041. 

em 23 de dezembro de 2010, 
proposta feita pelo Conselho 
Departamental da Faculdade de 
Medicina e relatada pelo Prof. 
José Luciano Bezerra Moreira.

Como justificativa, o rela-
tor destacou as “importantes 
contribuições na implantação 
de um conjunto de políticas 
para educação nas profissões 
de saúde que constituem sólida 
base para a consolidação do 
Sistema Único de Saúde  (SUS) 
e tornaram o Brasil referência 
mundial nessa área.” 

Estão abertas, até 5 de abril, 
as inscrições para o curso de 
extensão Avaliação Econômica 
de Projetos Sociais, resultado 
de parceria entre o Laboratório 
de Estudos Regionais da UFC, 
vinculado ao curso de Ciências 
Econômicas do Campus da UFC 
em Sobral, e a Fundação Itaú 
Social. O curso é gratuito. Saiba 
mais detalhes no portal da UFC: 
www.ufc.br.

O Congresso da Sociedade 
Iberoamericana de Eletroquími-
ca, aberto ontem (25), prossegue 
até sábado (31) no Centro de 
Convenções Fabrica de Negó-
cios do Hotel Praia Centro (Av. 
Monsenhor Tabosa, 740), em 
Fortaleza. O evento é organi-
zado pela UFC, Universidade 
de São Paulo e Universidade 
Federal de São Carlos. A progra-
mação está  site http://nanofael.
dq.ufscar.br/sibae

Mudança de curso

 Formação de palhaços

A UFC, por meio do Instituto 
de Ciências do Mar (Labomar), 
assinou termo de cooperação 
técnica com a Secretaria de 
Turismo do Estado. O objetivo 
é acompanhar a instalação do 
Acquário do Ceará. “Teríamos 
de fazer parceria com quem tem 
expertise”, disse o Secretário 
de Turismo, Bismark Maia. O 
Reitor da UFC, Jesualdo Farias, 
destacou esta como mais uma 
das ações de colaboração da 
Universidade com o Governo.

Labomar e o Acquário

A Profa Helena Pitombeira 
recebeu da UFC o título de 
Professor Emérito. a partir de 
proposição do Vice-Reitor da 
UFC, Prof. Henry Campos. O 
Reitor da UFC, Prof. Jesualdo 
Farias, presidiu a solenidade 
de entrega na noite da última 
quinta-feira.

Professora emérita
Até o dia 29 de março de 

2012 ficam abertas inscrições 
para seleção de professor subs-
tituto do Curso de Engenharia 
Elétrica da UFC, em Sobral - se-
tor de estudo: Matemática para 
Engenharia. O título exigido é 
de graduação. Veja o Edital No 
77/2012 em www.srh.ufc.br.

Seleção de docente


