
Oficina no Orquidário
O Prof. Roberto Takane mi-

nistrará a oficina Cultivo de Flo-
res, Condimentos e Essências em 
Vasos, no próximo sábado (4), 
na Horta Didática do Departa-
mento de Fitotecnia da UFC, 
no Campus do Pici, a partir das 
8h30min. As inscrições ocorre-
rão no local, mediante a doação 
de 1 kg de alimento não perecível 
e uma lata de óleo comestível.

    Prof. Roberto Takane
    (85) 3366 9668

Maratona em Quixadá
A Biblioteca do Campus da 

UFC em Quixadá recebe inscri-
ções, até  21 de outubro, para a II 
Maratona do Conhecimento do 
Sertão Central. O evento ocorrerá 
em 22 de outubro com apoio da 
Comissão de Educação de Usuá-
rios da Biblioteca Universitária da 
UFC. Interessados devem acessar 
o formulário na Internet (is.gd/
tcohM2).  Mais informações: 
www.ufc.br.

     Prof ª Aline Mendes
     (88) 3412 0919

Segurança da informação
A Divisão de Formação Pro-

fissional (Difop), vinculada à Pró-
-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(Progep) da UFC, inscreve, até 3 
de outubro, para o curso de capa-
citação Noções Básicas de Segu-
rança da Informação. O curso é 
destinado a servidores docentes 
e técnico-administrativos da Ins-
tituição. O formulário para inscri-
ção está disponível no portal da 
UFC: www.ufc.br.

     Difop-Progep
            (85) 3366 7406

Departamento de Enfermagem promove ações no Outubro Rosa
O Grupo de Ensino, Pesquisa e Assistência à Mulher Mastectomizada (GEPAM), vin-

culado ao Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará,  preparou 
programação especial para participar do Outubro Rosa, campanha realizada no Brasil e 
em diversos países do mundo para sensibilizar a população sobre a questão do câncer de 
mama.  Sob coordenação da Profª Ana Fátima Carvalho Fernandes, o GEPAM promoverá 
palestras, cursos e oficinas visando, disseminar uma cultura de promoção da saúde mamá-
ria nas mulheres de todas as idades. As atividades serão realizadas nos dias 6, 13, 14, 16 , 20 
e 27, naquele departamento (Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo), no Campus 
do Porangabuçu, das 12h às 14h. O GEPAM também estará presente na Caminhada Rosa, 
movimento multi-institucional que ocorrerá na Av. Beira-Mar, no próximo dia 19, com 
saída às 7h, do Aterro da Praia de Iracema. O evento é aberto à participação do público.

     Profa Ana Fátima Carvalho Fernandes
     (85) 3366 8462

Reitoria anunciará novo modelo do controle de jornada em novembro
Com presença de diretores do Sintufce, foi realizada, na última semana, reunião 

sobre a implantação do novo sistema de controle de frequência dos servidores téc-
nico-administrativos da UFC, o Reitor Jesualdo Farias afirmou que até o final de 
novembro será definida a modalidade a ser aplicada para o controle da jornada dos 
técnico-administrativos. “As especificidades dos servidores da Universidade serão 
contempladas pelo sistema a ser adotado. A nossa equipe de Tecnologia da Informa-
ção vai trabalhar para isso. Garanto que não haverá engessamento das atividades. Já 
temos em andamento o controle via assinatura, mas vimos que ele não funciona bem 
e não será adotado. É preciso pensar outras propostas”, declarou o Reitor.  

    Gabinete do Reitor
     (85) 3366 7307
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Vianney lança Nuntia morata
O Prof. João Vianney Mesquita, apo-

sentado do Curso de Comunicação So-
cial da UFC, lança seu 16º livro, Nuntia 
morata – ensaios e recensões (Fortaleza, 
Expressão Gráfica, 368p., R$ 40,00 – 
2014), no dia 2 de outubro, às 19h, nos 
jardins da Reitoria da UFC (Av. da Uni-
versidade, 2853,   Benfica).  Trata-se de 
uma coletânea de ensaios e artigos acerca 
de obras literárias e científicas de auto-
res cearenses, notadamente da UFC. O 
título, em latim, significa “notícia demo-
rada”, uma alusão aos textos que estavam 
guardados e só agora são publicados.

     Prof. Vianney Mesquita
     (85) 9969 8105

Relançamento: Carlos D’Alge 
As Edições UFC lançam a segunda 

edição da obra Terra do mar grande: 
alguns aspectos culturais portugueses, 
do Prof. Carlos D’Alge. A obra, lançada 
em 1970, estava esgotada. No livro, o 
professor faz um passeio turístico pela 
história e cultura de Portugal, destacan-
do aspectos da formação do país até sua 
integração à então Comunidade Econô-
mica Europeia, precursora da União Eu-
ropeia. O livro estará à venda na livraria 
das Edições UFC (Av. da Universidade, 
2686), no Centro de Humanidades, no 
Campus do Benfica. 

    Edições UFC 
     (85) 3366 7499


