
Jornal da UFC
      Está circulando nas formas 
impressa e virtual (http://is.gd/
TzsO7D) a edição deste mês do 
Jornal da UFC. Dentre os desta-
ques, a nova fase de gestão dos 
hospitais da UFC, com a contra-
tação da estatal Ebserh; os desa-
fios da profissão de engenheiro; 
as ações de extensão voltadas 
para o bem-estar e o ganhador 
do Prêmio Jovem Cientista.                  
            Coord. de  Comunicação 
            (85) 3366 7331  

Curso: diversidade
Encontram-se abertas, até 5 

de janeiro, as inscrições para o 
Curso de Aperfeiçoamento em 
Gênero e Diversidade na Escola, 
que será promovido pelo Institu-
to Universidade Virtual (UFC-
-Virtual). O curso destina-se a ca-
pacitar professores e gestores das 
escolas públicas para lidar com a 
diversidade nas salas de aula. Ins-
crições e mais informações em 
link  http://is.gd/5MjQPm.

     UFC Virtual
     (85) 3366 9024

Julgamentos simulados
Hoje (16) e amanhã (17), 

alunos dos cursos de Direito da 
UFC e do Centro Universitário 
Christus participam de julga-
mentos simulados no Anfiteatro 
Prof. Willis Santiago Guerra, da 
Faculdade de Direito da UFC.  
Hoje, o tema é o caso fictício do 
serial killer do livro O Perfume, 
de Patrick Süskind. Amanhã,  vão  
a júri os legados dos governos 
FHC e Lula.

    Prof.  Flávio Gonçalves
     (85) 9634 9457

UFC: patrimônio que orgulha os cearenses
Criada pela Lei nº 2.373, de 16 de dezembro de 1954, a Universidade Fede-

ral do Ceará completa 59 anos nesta segunda-feira. A efeméride transcorre no 
momento em que nossa Instituição comemora os resultados da última avaliação 
feita pela CAPES, que elevou o conceito de 17 dos nossos programas de pós-
-graduação. Reflete-se, no desempenho dos cursos de mestrado e doutorado, a 
escalada qualitativa que a UFC experimentou nos últimos anos, justo quando 
se expandia, criando novos cursos, ampliando o número de vagas e levando o 
ensino superior de qualidade a todos os rincões do Ceará.

Desde que Martins Filho liderou o movimento pela criação da primeira uni-
versidade cearense, a UFC tem cuidado em aglutinar talentos e colocá-los a 
serviço da emancipação social e econômica do nosso Estado, seja pela formação 
de profissionais altamente qualificados, seja através da geração e transmissão 
de conhecimentos e da prestação de serviços à sociedade. Em quase seis dé-
cadas, ela preencheu os espaços onde se requeriam novas competências. Sem 
proselitismo, sem alarde, valorizou nossa cultura, disseminou ideias, defendeu 
ardorosamente a democracia, burilou uma nova mentalidade. E, assim, se tor-
nou imprescindível.

Hoje, a Universidade Federal do Ceará é um orgulho para os cearenses, que 
aprenderam a amar e respeitar a sexagenária instituição, nela reconhecendo seu 
mais precioso patrimônio material e imaterial.
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Carreira docente
Até março de 2014 a comunida-

de acadêmica pode enviar sugestões, 
críticas e comentários às minutas 
de resolução que tratam de progres-
são funcional, regime de trabalho e 
avaliação docente. As resoluções vão 
regulamentar a Lei nº 12.772/12, 
que estrutura o Plano de Carreiras 
e Cargos do Magistério Superior. As 
resoluções podem ser acessadas no 
link http://is.gd/H5sUF8. Professo-
res, alunos e técnico-administrativos 
podem encaminhar as colaborações 
para o e-mail carreiradocente@ufc.
br. A regulamentação deve ser im-
plementada no segundo semestre de 
2014. 

     Coordenadoria de Comunicação
     (85)3366 7331

Manifestações de rua
A cobertura jornalística das mani-

festações de rua este ano no Brasil  é 
o tema do Seminário Comunicação, 
Poder e Cidadania, que acontece de 
amanhã (17) até quinta-feira (19), 
no auditório do curso de graduação 
em História (Av. da Universidade, 
2762, Benfica). O evento é realizado 
pelo grupo de pesquisa Mídia, Políti-
ca e Cultura, ligado ao Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da 
UFC. Amanhã (17), às 14h, será exi-
bido o documentário Com vandalis-
mo, seguido de debate com os realiza-
dores.  O evento é aberto ao público e 
para participar não é preciso inscrição 
prévia. 
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