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 Teatro Científico

Rubem Braga

O Grupo de Teatro da Seara da
Ciência se apresenta, como convi-
dado, do Encontro de Teatros Ci-
entíficos que acontece de 2 a 5 de
agosto na Universidade Federal de
São Carlos, em Sorocaba (SP). O
Diretor da Seara, Prof. Marcus
Vale, e oito atores levam o espetá-
culo “Bioquímica em Cena”.

Terminam amanhã, dia 31, as ins-
crições para o Curso de Especializa-
ção em Gerontologia. Numa parce-
ria entre a UFC e o Cetrede,  o curso
oferta 45 vagas e terá início no dia 17
de agosto. Acesse o edital no site
www.cetrede.com.br.

A jornalista e mestra em Litera-
tura Brasileira pela UFC Ana Karla
Dubiela lança quinta-feira, dia 2, às
19h, no Mercado dos Pinhões, o
livro “A traição das elegantes pelos
pobres homens ricos - Uma leitura
da crítica social em Rubem Braga”.

A UFC inscreve, até o dia 3 de agosto, candidatos à seleção
de professor substituto para o curso de Medicina em Barbalha.
O setor de estudo é  Clínica Médica/Semiologia/Nefrologia. Em
Fortaleza, as inscrições para seleção de professor substituto vão
de 1° a 3 de agosto nos seguintes setores de estudo: Física Ge-
ral/Ótica, com 2 vagas; Tecnologia de Sementes; Sociologia; Co-
municação Impressa; Língua Portuguesa; Didática e Estágio Su-
pervisionado; Organização Social do Trabalho Escolar; Teoria
Musical e Regência Coral; Didática e Estágio Supervisionado;
Hematologia Básica; Química Geral  e Inorgânica; Botânica -
Morfologia e Anatomia Vegetal; Métodos Quantitativos; Enfer-
magem no Processo de Cuidar II (Saúde do Adulto), 2 vagas; e
Psiquiatria / Psicologia Médica, 2 vagas. Veja os editais no por-
tal www.ufc.br, em “Links Gerais” no item “Concursos e Editais”.

Gerontologia

Inscrições para seleção de 18 professores

O orçamento das universida-
des federais pode receber um
acréscimo de 20% já para o
próximo ano. Os recursos, ga-
rantidos por lei, permitirão am-
pliar o número de vagas para es-
tudantes, aumentar o corpo do-
cente e de servidores técnico-
administrativos e melhorar a
infra-estrutura. O assunto este-
ve na pauta do 1° Seminário
Nacional do Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades
(Reuni),  realizado nos dias 26
e 27, em Brasília.

O Reitor da UFC, Prof.
Ícaro Moreira, esteve presente
ao seminário, aberto pelo Se-
cretário Executivo do Ministé-
rio da Educação, José Henrique
Paim. O encontro do Reuni con-
tou com 160 participantes en-
tre professores e dirigentes de
instituições de ensino superior.
O decreto sobre o Reuni foi

publicado no Diário Oficial da
União no último dia 24.

Antes de ir a Brasília, o Prof.
Ícaro Moreira fez a primeira vi-
sita, como Reitor, ao Campus da
UFC no Cariri, uma das áreas
por onde se dá a expansão da
Universidade para o interior
cearense. Ele vistoriou as obras
de construção do Campus, em
Juazeiro do Norte, e da reforma
do prédio do Curso de Medici-
na em Barbalha.

No roteiro, o Prof. Ícaro visi-
tou o Reitor da Universidade Re-
gional do Cariri, Prof. Plácido Ci-
dade Nuvens, encontrou-se com
o Prefeito do Crato, Samuel Ara-
ripe, e o de Juazeiro,  Raimundo
Macedo, com os quais foram rea-
firmados compromissos quanto à
instalação do Campus no Cariri.
O Reitor também  apresentou à
comunidade o novo Diretor do
Campus do Cariri, Prof. Antonio
Nunes de Miranda.

Telemedicina no CearáExpansão das universidades públicas
O Núcleo da UFC do Projeto

Piloto Nacional de Telessaúde em
Apoio a Atenção Básica iniciará as
atividades na próxima segunda-fei-
ra, dia 6, com demonstração de
consulta a distância, usando a
internet, com webcam e telão. Será
a partir das 8h30min, no auditório
da Reitoria. No Ceará, as ações
começam na área da cardiologia.
Dos 100 municípios  previstos para
o Projeto-Piloto, 30  já foram pré-
selecionados.


