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UFC inaugura hoje Campus de Quixadá
 Um ano depois da instala-

ção dos campi de Sobral e
Cariri, a Universidade Federal
do Ceará inaugura seu terceiro
campus no interior do Estado.
Será o de Quixadá, no Sertão
Central. A solenidade acontece
hoje,   às 18h,  no prédio que
sediou a Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Ceará. O lo-
cal vai abrigar o novo campus
até a construção da sede defi-
nitiva em terreno doado pela
Prefeitura de Quixadá.

O Reitor da UFC, Prof. Ícaro
Moreira, e comitiva participarão
da solenidade. Os recursos para
a construção da sede, R$ 1,8 mi-
lhão, estão assegurados pelo
MEC, faltando apenas a libera-
ção. Em Quixadá funcionarão os
cursos de graduação em Siste-
mas de Informação (presencial)
e Licenciatura em Letras/Inglês
e Administração de Empresas
(semi-presenciais) no âmbito da
Universidade Aberta do Brasil,
iniciados em agosto

Restaurante reaberto
O Restaurante Universitário rea-

bre hoje para atender alunos, profes-
sores e servidores técnico-adminis-
trativos. Por dia, o RU oferece um
total de 2.300 almoços nas unidades
do Pici e Benfica. Os 260 residen-
tes universitários também são aten-
didos com café da manhã e jantar.

Enade: regularização
Alunos em condição irregular jun-

to ao Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Enade) po-
dem regularizar-se participando da
avaliação 2007, em 11 de novembro.
Até amanhã (18), as instituições de
Ensino Superior deverão informar ao
Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas, órgão do MEC responsável
pela avaliação, a lista dos que estão
irregulares, para possibilitar as ins-
crições eletrônicas dos estudantes.

Simpósio Internacional
Estão abertas inscrições para o I

Simpósio Latino-Americano de
Síndrome Mielodisplasmática, mal que
pode levar à leucemia. O encontro
será nos dias 28 e 29 de setembro, no
Hotel Gran Marquise. A promoção é
do Serviço de Hematologia do Hos-
pital Universitário Walter Cantídio e
do Hemoce. Fone: 3366.8101.

Novidades em Comunicação e Marketing
A Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Ins-

titucional estréia hoje o programa UFC TV. Será às 20h30min,
na TV Ceará. A Coordenadoria também ganhou página exclusi-
va no portal da UFC (www.ufc.br, tópico “Comunicação”, em
“Links Gerais”). O internauta pode acessar o conteúdo de produ-
tos como este UFC Notícia; Jornal da UFC; revista Universidade
Pública; além de informações sobre o Jornal da Educação, progra-
ma veiculado pela  FM Universitária, e o programa UFC TV. A
página foi desenvolvida pela analista de tecnologia da informação
Emília Crispim, do Núcleo de Processamento de Dados.

Caen: Livro premiado
“Macroeconomia: Provas da

Anpec resolvidas e comentadas”
conquistou o XIV Prêmio Brasil
de Economia, do Conselho Fe-
deral de Economia,  na catego-
ria livro. A obra foi editada pelo
Programa de Pós-Graduação em
Economia da UFC (Caen). Os
autores são  Almir Bittencourt e
Flávio Ataliba, professores do
Caen, e o mestrando em Econo-
mia Daniel Sulivan. O livro cus-
ta R$ 60,00 e está à venda na
livraria das Edições UFC.

Entre as melhores
No III Prêmio Melhores Uni-

versidades - Guia do Estudante
e Banco Real, a UFC figura en-
tre as três finalistas na categoria
Pesquisa Científica no Nordes-
te.  As outras são as federais da
Bahia e Pernambuco. O resulta-
do será divulgado em outubro.

O Reitor da UFC, Prof. Ícaro
Moreira, foi a Brasília, na última se-
mana, tratar de mais financiamento
e vagas para os campi do Interior e
da Capital. Em audiência com o Mi-
nistro Fernando Haddad, da Educa-
ção, lembrou o compromisso do Go-
verno de assegurar vagas docentes
para os cursos de Medicina  em
Sobral e Barbalha, assim como para
as Casas de Cultura Estrangeira.
Também entregou os recursos apre-
sentados pelos mestrados em Co-
municação Social e Medicina/Sobral.

Mais recursos e vagas


