
Mestrado em Psicologia
     Inscrições abertas, até 11 
de outubro, para a seleção do 
Mestrado Acadêmico em Psi-
cologia - 2013. As vagas es-
tão distribuídas nas linhas de 
pesquisa: Psicanálise, Práticas 
Clínicas e Epistemologia das 
Psicologias (4); Cultura e Sub-
jetividades Contemporâneas 
(12); Processos de Mediação: 
Trabalho, Atividade e Intera-
ção Social (13). Acesse o edital 
em www.prppg.ufc.br.
                Mestrado em Psicologia 
               (85) 3366.7661

Brinquedos do Mundo
      O Laboratório de Brin-
quedos e Jogos, vinculado ao 
Instituto de Educação Física 
e Esportes, da UFC, abre hoje 
(1º ) a Mostra de Brinquedos 
e Jogos do Mundo. A exposi-
ção, sob organização é do Prof. 
Marcos Teodorico, fica em car-
taz até o dia 31 deste mês na 
Galeria BenficArte, do Shop-
ping Benfica. Visitas de segun-
da a sábado, das 12h às 20h, e 
aos domingos, das 15h às 20h.               
              Labrinjo
              (85) 3366.9216

Destaque internacional
     O Prof. Francisco Campos, 
do Departamento de Bioquí-
mica e Biologia Molecular da 
UFC, é destaque na Revista 
Proteomics, publicação cientí-
fica de relevância mundial na 
área. Junto com o trabalho de 
outros 15 brasileiros, foi publi-
cado o artigo dele intitulado 
“Mudança proteômica global 
em larvas de Callosobruchus 
maculatus em seguida à inges-
tão de inibidor de proteinase 
cisteínica” (tradução livre), 
sobre pesquisa com feijão de 
corda.
             Departamento
             (85) 3366.9817
            

UFC elabora plano de ensino a distância para atender a detentos 
            Por reconhecer a importância da ressocialização dos detentos do sistema peni-
tenciário, a UFC, por meio do Instituto UFC Virtual, vai iniciar adequações do sistema 
de ensino a distância para beneficiar pessoas que cumprem penas de reclusão nos pre-
sídios cearenses. O anúncio foi feito pelo Reitor Jesualdo Farias, na última quinta-feira 
(27), durante a reunião do Conselho Universitário (Consuni). As primeiras providên-
cias vêm sendo tomadas, e o projeto preparado pelo UFC Virtual deverá ser apresen-
tado ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).  O 
Reitor  considera uma boa solução “tanto para os detentos que se habilitarão, por meio 
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema de Seleção Unificada 
(SiSU),  para um curso universitário, quanto para a Universidade”, disse.
            Gabinete do Reitor
              (85) 3366.7307

Começa a comemoração dos 50 anos da Casa de Cultura Alemã 
 A solenidade de abertura das comemorações dos 50 anos da Casa de Cul-
tura Alemã da UFC, para convidados, será sábado (6),  no Theatro José de Alencar 
. Às 17h, o Trio Ayrton Pessoa (piano, fagote, acordeom) fará apresentação. Às 20h, 
o Grupo Teatro Máquina, de Fortaleza, encena “Leonce e Lena”, baseado na obra do 
alemão Georg Büchner, sob direção de Fran Teixeira.  Em seguida, haverá coquetel no 
Jardim Burle Marx do TJA e apresentação do Grupo Deutsch Jazz. Nos dias 8 e 9 de 
outubro, no Auditório José Albano, na Área 1 do Centro de Humanidades (Benfica), 
acontece o Colóquio Teuto-Brasileiro, com participação de professores visitantes lei-
tores do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e docentes da UFC. Na 
pauta, assuntos de diversas áreas: direito, literatura, ecologia, dentre outros.  A progra-
mação está no site www.casasdeculturaestrangeira.ufc.br, tópico Cultura Alemã.                  
             Casa de Cultura Alemã

     (85) 3214.4032 / 3366.7643 
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Posse do Reitor Jesualdo Pereira será amanhã em Brasília 
          O Prof. Jesualdo Farias toma posse para seu segundo mandato - quadriênio 2012-
2016 - no cargo de Reitor da Universidade Federal do Ceará, em solenidade amanhã 
(2), em Brasília. A cerimônia acontece às 11h, no Gabinete do Ministro Aloizio Mer-
cadante. Jesualdo Farias foi reconduzido ao cargo após consulta à comunidade uni-
versitária que resultou em lista tríplice encaminhada à Presidenta Dilma Rousseff. No 
dia 21 de setembro, foi publicado, no Diário Oficial da União, o decreto assinado pela 
Presidenta oficializando a recondução do prefessor ao cargo máximo da Universidade. 
O processo de escolha do Reitor e Vice-Reitor teve início com a consulta à comunida-
de universitária, realizada em 31 de maio. A chapa formada pelos professores Jesualdo 
Farias e Henry Campos obteve 85,48% do total bruto dos votos emitidos. No dia 6 de 
junho, o Conselho Universitário reuniu-se para elaborar a lista tríplice que, encabe-
çada por Jesualdo, foi enviada à Presidenta da República, para escolha final do Reitor. 
           Gabinete do Reitor

     (85) 3366.7306/ 3366.7307


