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 Maio de 68

         Programa UFC TV

Assista hoje, às 20h, na TV

Ceará - Canal 5. Domingo

tem reprise às 14h30min.

Será nessa terça-feira (13), às
17h30min, no Curso de Arquitetura,
a terceira reunião preparatória para as
comemorações dos 40 anos de Maio
de 68, que ocorrerão em várias cida-
des do país. A UFC é uma das entida-
des que apoiam o evento. Na realiza-
ção estão o Instituto Filosofia da
Práxis e Crítica Radical.  Outras in-
formações: 3366.7886 e 3081.2960.

Biblioteca & Teses
A Biblioteca Universitária da UFC

realiza amanhã e depois, dias 13 e 14,
a I Maratona do Conhecimento. Es-
tão programados o lançamento da Bi-
blioteca Digital de Teses e Disserta-
ções e apresentação do Portal de Pe-
riódicos das Capes e do Programa de
Comutação Bibliográfica. A abertura
será às 8h30min no auditório do Cen-
tro de Tecnologia, Campus do Pici.

 Estão abertas, até o próximo dia 14, as inscrições para o Encontro
de Práticas Docentes 2007. O tema é “UFC e escola: Compromisso
com a formação dos professores”. O interessado em inscrever trabalho
deve dirigir-se à Pró-Reitoria de Graduação, no Campus do Pici. Inscri-
ções apenas como participante serão feitas nas coordenações de curso.
O encontro ocorrerá no próximo dia 22, das 16h às 20h, no Museu de
Arte da UFC. Mais informações pelo fone 3366.7681.

Práticas Docentes: Inscrições abertas

Marcelo Gleiser
A I Semana de Licenciatura em Fí-

sica da UFC será aberta hoje (12), às
18h, no auditório do Centro de Ciên-
cias, Campus do Pici. Às 19h30min,
no Instituto UFC Virtual, os partici-
pantes assistirão a uma videoconfe-
rência do físico Marcelo Gleiser. A
programação da semana prossegue até
o dia 14, de 18h às 22 h. A promoção
é da Coordenação do Curso e do
Diretório Acadêmico do Curso de Fí-
sica. Veja a programação completa no
endereço: www.ufc.br, link “Eventos”.

O Reitor Ícaro Moreira visitou
o Campus da UFC em Sobral na
última semana. Com o Prefeito
daquele Município acertou a ces-
são do antigo prédio do Fórum,
no centro da cidade. Lá funciona-
rão, provisoriamente, as clínicas
do curso de Odontologia.

O Reitor esteve também no
prédio cedido pelo Senac, desti-
nado a salas de aula dos cursos
de Psicologia e Economia. Ele vi-
sitou ainda o CENTEC/Sobral para
tratar de acordo sobre o uso dos
laboratórios de eletrônica e ele-

trotécnica pelos alunos dos cursos
de Engenharia Elétrica e Engenha-
ria de Computação.

O vice-diretor do Campus de
Sobral, Prof. João Guilherme No-
gueira Martins, informou que o ar-
quiteto Neudson Braga, responsá-
vel pelos projetos arquitetônicos dos
campi no interior, também esteve
com a equipe técnica em Sobral
para uma avaliação do prédio da
fábrica de tecidos desapropriada
pelo Governo do Estado e Prefei-
tura e cedida à UFC. Um relatório
será encaminhado ao Reitor.

Melhorias da infra-estrutura dos cursos em Sobral

Reuni: Começa novo ciclo de debates
Realiza-se amanhã (13), a par-

tir das 9h, na Sala C da Biblioteca
da Faculdade de Farmácia, Odon-
tologia e Enfermagem, o segundo
debate do novo ciclo de discus-
sões sobre o Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Ex-
pansão das Universidades Federais
(Reuni). A série começou sexta-
feira passada, no Centro de Ciên-
cias Agrárias.

Este é um dos encaminhamen-
tos sugeridos pelo Reitor Ícaro
Moreira e acatados pelos estudan-
tes, com intermediação do Minis-
tério Público, para pôr fim à ocu-
pação da Reitoria por um grupo

que não concordou com a propos-
ta da UFC de adesão ao Reuni. O
restante do calendário ficou assim
definido:

Novembro: dia 19, 11h - Facul-
dade de Medicina; dia 21, 10h -
Centro de Tecnologia; dia 22, 19h
- Campus de Sobral; dia 26, 10h -
Centro de Humanidades; dia 27,
18h30min - FEAAC; dia 29, 9h -
Campus do Cariri;

Dezembro: dia 6, 19h - Campus
de Quixadá; dia 10, 9h - Faced; dia
14, 16h - Centro de Ciências; dia
18,  9h - Faculdade de Direito. Mais
informações estão disponíveis no
portal www.ufc.br .


