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 Professor visitanteResidência Universitária do Pici é inaugurada

A Coordenadoria de Obras 
e Projetos, da Pró-Reitoria de 
Administração da UFC, reali-
zará laudo técnico na Estação 
de Piscicultura e no Centro de 
Biotecnologia em Aquicul-
tura, do Centro de Ciências 
Agrárias, atingidos por ala-
gamento. O problema ocorreu 
terça-feira (27), quando houve 
a maior chuva registrada nos 
últimos 38 anos em Fortaleza 
(268,5mm) e o sangradouro 

 Odontologia

Com capacidade para re-
ceber 198 estudantes, foi 
inaugurada sexta-feira (30), 
a Residência Universitária do 
Campus do Pici. O Reitor da 
UFC, Prof.  Jesualdo Farias, 
informou que foram investi-
dos R$ 6 milhões na obra e 
anunciou a construção de uma 
nova residência no Benfica. 

A Profª Clarisse Ferreira 
Gomes, Pró-Reitora de Assun-
tos Estudantis, ressaltou a im-
portância de um equipamento 
como aquele para “estudantes 

Pessoas com deficiência 
visual podem candidatar-se à 
seleção aberta pela Secretaria 
de Acessibilidade da UFC para 
o Projeto Acessibilidade e In-
clusão. O projeto oferta serviço 
de uso de computadores por pes-
soas cegas e/ou com baixa visão, 
em laboratório de informática. 
Estão disponíveis 20 vagas e 
podem inscrever-se pessoas a 
partir de 13 anos. Mais informa-
ções pelo fone: (85) 3366.7660.

que necessitam do apoio insti-
tucional para permanecerem na 
UFC e concluírem os estudos”. 

A Residência, considerada 
a mais moderna do País, tem 
projeto do arquiteto Neudson 
Braga, da equipe da UFC. 
Dispõe de quatro pisos, ele-
vador convencional e um para 
estudantes que usam cadeiras 
de rodas, apartamentos - para 
dois estudantes, cada - com 
armários, banheiro, frigobar, 
purificador de água, mesas indi-
viduais para estudo  e varanda.

Casa Amarela exibirá filme com audiodescrição
O Curso de Design da UFC 

promove hoje (2), às 18h, exi-
bição da versão audiodescri-
ta (acessível para deficientes 
visuais) do filme “O Grão”, 
de Petrus Cariry. A atividade 
ocorre na Casa Amarela Eusélio 
Oliveira (Av. da Universidade, 
2591 – Benfica) e é direcionada 

A XII Jornada OdontoPET e 
o III Encontro do Programa de 
Pós-graduação em Odontologia 
da UFC acontecem nos dias 12, 
13 e 14 de abril, no Hotel Praia 
Centro – Fábrica de Negócios, 
(Av. Monsenhor Tabosa, 740 - 
Praia de Iracema), em Fortaleza. 
Interessados podem inscrever-
se até o dia da abertura, no 
endereço eletrônico www.ppgo.
ufc.br/jornadaodontopet.

Até as 17h30min de 26 de 
abril, a Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação recebe, pelo 
e-mail prppgvisitante@ufc.
br, inscrições de propostas dos 
Coordenadores dos Cursos de 
Pós-Graduação para seleção de 
Professor Visitante Nacional 
ou Estrangeiro da UFC. As 17 
vagas abertas serão distribuídas 
nas modalidades de Professor 
Visitante Sênior, Pleno, Júnior 
e Jovem Doutor. 

Definidas ações para recuperar danos no Pici

 Projeto Acessibilidade

aos estudantes da disciplina Pro-
jeto I do respectivo curso, embora 
a sessão seja aberta ao público. 
O evento terá como convidado 
Klístenes Braga, integrante do 
Grupo de Legendagem e Audio-
descrição da Universidade Esta-
dual do Ceará. Mias informações 
pelo fone (85) 3366.7492.

do Açude Santo Anástácio, no 
Campus do Pici, foi obstruído. 

A Coordenadoria de Obras  
fará também estudo sobre a 
estrada de acesso às unidades, 
recuperação do sangradouro 
existente e projeto de melhoria 
da Estação. Essas foram algu-
mas medidas anunciadas pelo 
Diretor do Centro de Ciências 
Agrárias, Prof. Luiz Antônio 
Maciel de Paula. Saiba mais 
sobre o assunto no www.ufc.br.


