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As bibliotecas da UFC recebe-
ram, desde junho, 2.095 títulos e
4.137 exemplares de novos livros. A
verba para a quisição foi de R$ 250
mil. As obras reforçam os acervos
dos cursos de graduação dos campi
de Fortaleza. Até maio, o acervo do
sistema de bibliotecas da UFC con-
tava com 72.930 títulos e 160.692
exemplares.

Biblioteca renovada

Novo hospital
A Câmara Municipal de Fortale-

za aprovou mensagem da Prefeitu-
ra Luizianne Lins autorizando a con-
cessão de uso de um terreno vizinho
à Faculdade de Medicina da UFC.
A área servirá para a construção da
sede do Instituto de Ciências Médi-
cas Paulo Marcelo Martins Ro-
drigues, uma extensão do complexo
hospitalar da UFC. A nova unidade
vai abrigar serviços especializados
de Cardiologia, Neurocirurgia, trans-
plantes e telemedicina.

A Seara da Ciência, espaço de
divulgação científica da UFC, re-
aliza de hoje (1°)  até domingo (7)
mostra interativa no Shopping
Benfica. O evento faz parte da
Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, do Ministério da Ci-
ência e Tecnologia. Na programa-
ção, de 10h as 22h,  o público po-
derá ver experimentos, vídeos
educativos, shows com efeitos fí-
sicos e químicos. O diretor exe-
cutivo da Seara, Prof. Marcus
Vale, informa que três equipes de
monitores receberão o público e
vai valer a idéia de “é proibido não
mexer”. Além do Ministério de
C&T, a Secitece ajudou a finan-
ciar a mostra.

Ciência no shopping

Assista toda segunda-feira ao

programa UFC TV: 20h30min,

na TV Ceará - Canal 5.

Reprise domingo, 15h30min.

A entrega do acervo dos es-
critores Moreira Campos (1914-
1994) e Natércia Campos (1938-
2004), por parte da família, à
UFC, dará início ao Arquivo do
Escritor Cearense, implantado
pela nova gestão da Casa de
José de Alencar. A solenidade
ocorrerá amanhã (2), no auditó-
rio da Reitoria, às 19h. Em se-
guida, haverá abertura da expo-

sição dos acervos na Sala de Con-
vivência.

A mostra é organizada pela
Profa  Neuma Cavalcante. Na oca-
sião também será lançado o livro
“Tributo a Moreira e Natércia
Campos”, organizado pelas pro-
fessoras Angela Gutiérrez, Dire-
tora da Casa de José de Alencar,
e Vera Moraes, ambas do Depar-
tamento de Literatura da UFC.

Arquivo reunirá acervo de escritores

Chegam novos carros
As quatro prefeituras da UFC

receberam, na última sexta-feira,
veículos  utilitários para utilização
nos campi de Fortaleza - Benfica,
Pici e Porangabuçu. Um outro foi
destinado ao uso pelas equipes de
reportagem do programa UFC TV.
A aquisição foi feita com recur-
sos da própria Universidade.

O Reitor da UFC, Ícaro
Moreira, foi recebido por de-
putados e senadores cea-
renses, quarta-feira, em
Brasília. Ele entregou ao co-
ordenador da bancada, sena-
dor Inácio Arruda, projetos de
reestrutração e arquitetônico
do Instituto de Cultura e Arte
e relação de equipamentos
para o futuro curso de Cine-
ma e Audiovisual. A UFC es-
pera receber emenda de ban-
cada para os projetos.

Emenda para o ICA

O engenheiro químico Expedito
Parente, professor aposentado da
UFC, considerado o Pai do Biodiesel,
e o Ministro Napoleão Maia, do Su-
perior Tribunal de Justiça, professor
do Departamento de Direito Proces-
sual da Faculdade Direito da UFC,
foram homenageados com o troféu
Sereia de Ouro. A festa promovida
pelo Sistema Verdes Mares aconte-
ceu na última sexta-feira.

UFC na Sereia

A UFC realizará a I Feira
Solidária de Livros durante os
Encontros Universitários que
acontecerão nos dias 18 e 19 nas
dependências da Reitoria. Pro-
fessores, estudantes, técnico-ad-
ministrativos e a sociedade em
geral podem participar doando
livros novos ou usados para ven-
da e doação. Na Feira haverá
também lançamentos e relan-
çamentos de livros. As inscrições
para quem quiser participar pros-
seguem até amanhã (2). Infor-
mações: 3366.7353 e 3366.7355.

I Feira de livros


