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Estudantes premiados por suas pesquisas
Encerrou-se sexta-feira o 26o

Encontro de Iniciação à Pesqui-
sa, promovido pela Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação
da UFC. Durante dois dias, fo-
ram mostrados 1.477 trabalhos,
sendo 766 em apresentações
orais e 711 expostos em painéis.
As pesquisas cobriam as áreas
de Ciências Exatas e da Terra,
Ciências Agrárias, Ciências da
Vida, Ciências Tecno-lógicas e
Ciências Humanas.

O encerramento aconteceu
no final da tarde de sexta-feira,
no auditório da Reitoria, onde
o Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação, Prof. Odorico

O Cerimonial da Reitoria já ex-
pediu convites à comunidade uni-
versitária, autoridades e demais re-
presentações da sociedade para a
cerimônia de transmissão do car-
go de Reitor da UFC ao Prof.
Ícaro de Sousa Moreira, marcada
para a próxima sexta-feira, 22, às
19h30min, na Concha Acústica.
Após receber o cargo do Prof.
Luís Carlos Uchoa Saunders, que
durante seis meses atuou como
Reitor pro tempore, Ícaro Moreira
dará posse ao Vice-Reitor, Prof.
Jesualdo Pereira Farias.

Prêmios Santander vão distribuir R$ 350 mil
Lançada a terceira edição dos

Prêmios Santander. O de Empre-
endedorismo é destinado a estu-
dantes de graduação e pós-gra-
duação que desenvolverem o
melhor plano de negócios nas
categorias Indústria, Biotecnolo-
gia, Tecnologia da Informação e
Comunicação, Cultura e Educa-
ção. Já o Prêmio de Ciência e

Estão abertas inscrições para 26
bolsas de extensão, oferecidas pelo
programa Conexões de Saberes.
Destinam-se a alunos de graduação
que tenham cursado a escola públi-
ca e residam no entorno do Campus
do Pici. Informações na Pró-Reito-
ria de Extensão (fone 3366.7353).
A PREX também anuncia a realiza-
ção do II Seminário do Conexões
de Saberes, agendado para os dias
19 e 20 de junho. A palestra de aber-
tura, a cargo da Profa Ercília Maria
Braga de Olinda, está marcada para
as 18h, no auditório da Reitoria.

 Conexões de Saberes

 Festival de Poesia
O Prof. Roberto Pontes, do De-

partamento de Literatura da UFC,
foi um dos quatro brasileiros convi-
dados para o XII Festival Internaci-
onal de Poesia de Havana, ocorrido
entre 28 de maio e 2 de junho, na
Capital cubana. Mais de 100 poetas
de 40 países participaram do encon-
tro. Ao final, lançaram um manifesto
em defesa da paz e preservação da
vida, contra a fome e a injustiça.

de Moraes, falou sobre a impor-
tância do Programa de Iniciação
à Pesquisa. Em seguida, foram
anunciados os vencedores do
Prêmio Germana Amaral de
Moraes, que chega a sua tercei-
ra edição. O prêmio, patrocina-
do pelo Instituto Claude Ber-
nard, foi para os estudantes:
Nathalie Honório Felício (Ciên-
cias Exatas e da Terra), Giovana
Matias do Prado (Ciências
Agrárias), Lucas Bezerra de
Mattos Brito (Ciências da Vida),
José Natanael de Oliveira
Fernandes (Ciências Tecnoló-
gicas) e Francisca Zilânia
Mariano (Ciências Humanas).

Érica Siqueira Furtado, alu-
na do Curso de Direito da UFC,
obteve a melhor nota (90) do
Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes em todo o
País. Na próxima quarta-feira,
ela será recebida pelo Presiden-
te Luís Inácio Lula da Silva, que
homenageará os campeões do
Enade-2006. O Reitor Ícaro de
Sousa Moreira foi convidado
pelo MEC para participar da
cerimônia.

Outra vitória no Enade:

Melhor nota nacional é de aluna da UFC
A UFC já havia obtido reco-

nhecimento nacional, ao surgir
como a única universidade bra-
sileira a conquistar duplo concei-
to 5 em três dos oito cursos ava-
liados. O excelente desempenho
dos alunos dos cursos de  Ad-
ministração, Ciências Contábeis
e Secretariado Executivo tradu-
ziu o esforço que tem sido feito
na FEAAC em em toda a insti-
tuição para oferecer ensino su-
perior de qualidade.

Inovação é voltado para pesqui-
sadores-doutores que produzirem
as melhores pesquisas nas cate-
gorias Indústria, Biotecnologia e
Tecnologia da Informação e Co-
municação. No total serão dis-
tribuídos sete prêmios, tota-
lizando R$ 350 mil. Mais infor-
mações no portal do Universia
Brasil: www.universia.com.br

Transmissão do cargo:
todos são convidados


