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Premiação

Programa UFC TV
Assista hoje, às 20h, na TV

Ceará - Canal 5. Domingo

tem reprise às 14h30min.

Reuni em debates
O ciclo de palestras sobre o

Programa de Apoio a Planos de

Reestruturação e Expansão das

Universidades Federais (Reuni)

prossegue na UFC. Esta semana,

o calendário é o seguinte: Facul-

dade de Medicina, nesta segunda-

feira (19), às 11h,  Sala C da Bibli-

oteca; Centro de Tecnologia, dia

21, às 10h, no auditório; Campus

de Sobral, dia 22, às 19h, no audi-

tório do curso de Medicina. As

palestras vão prosseguir até dezem-

bro e o calendário completo está

no portal www.ufc.br .

.

As alunas Aline Maria Menezes e

Graziela Daniela de Sousa Barros,

recém-formadas do curso de Ciênci-

as Econômicas da UFC, conquista-

ram o primeiro lugar, em duas cate-

gorias nacionais no Prêmio Ipea-Cai-

xa 2007. A primeira com monogafia

sobre trabalho infantil e a segunda

com uma análise do comércio exteri-

or na Região Nordeste.

 Pensando a Educação
A Profa Andréa Borges Leão, do

Programa de Pós-Graduação em  Edu-

cação da UFC, lança quarta-feira (21),

o livro “Norbert Elias e a Educação”.

Será às 19h, na Livraria Acadêmica

do Shopping Aldeota. A obra integra a

Coleção Pensadores e a Educação, da

Editora Autêntica (MG).

Com um total de 31.315 ins-

critos, concorrendo a 4.085 vagas,

o Vestibular UFC 2008 teve sua

primeira etapa realizada nesse do-

mingo, 18, com a prova de Co-

nhecimentos Gerais. A segunda

etapa ocorrerá dia 7 de dezem-

bro, com a prova de Redação, e a

9 de dezembro, quando se realiza

a de Conhecimentos Específicos.

Iniciado o Vestibular UFC 2008

Quatro alunos do mestrado em

Políticas Públicas e Gestão da Edu-

cação Superior da UFC irão apre-

sentar trabalhos no VII Colóquio

Internacional sobre Gestão Univer-

sitária na América do Sul. O en-

contro será em Mar del Plata, en-

tre 29 de novembro e 1° de dezem-

bro. O grupo é formado por Carlos

Américo Barreira Pinto, Aurilena

Pereira Norberto, Margarida Maria

Dias Monteiro Gonçalves e Maria

Vilaní Mano e Silva. O mestrado é

o primeiro da UFC voltado para ser-

vidores técnico-administrativos.

Rumo à Argentina

Os cinco cursos que apresen-

taram maior concorrência foram

Medicina (Barbalha) - 24,1 candi-

datos/vaga;  Psicologia (Fortaleza)

- 17,9; Direito (diurno) 16,7 e (no-

turno) 16,0; e Educação Física -

15,6. O resultado final será divul-

gado a 7 de janeiro. Outras infor-

mações no site da Coordenadoria

de Concursos: www.ccv.ufc.br

 O Mestrado em Literatura

Brasileira (20 vagas), inscreve até

o  próximo dia 23. O candidato

deve ter graduação em Letras ou

áreas afins (História, Filosofia, Ci-

ências Sociais, Comunicação So-

cial, Psicologia, Pedagogia, Direi-

to e Biblioteconomia). Os que não

forem diplomados em Letras pre-

cisam apresentar comprovante de

terem cursado a disciplina Teoria

da Literatura I. Veja o edital  em:

www.mestradoemletras.ufc.br

Mestrado em Literatura
Pesquisadores do Brasil e do ex-

terior participarão da Conferência

Internacional em Saneamento Sus-

tentável: Segurança Alimentar e

Hídrica para a América Latina, de

25 e 28 próximos, no Hotel Sonata

de Iracema. Já confirmaram pre-

sença cientistas da Holanda,

Suéncia, Nepal e México. Além da

apresentação dos trabalhos cientí-

ficos, serão mostrados exemplos

de tecnologias não convencionais

de saneamento.

Sustentabilidade

Até o dia 21, estarão abertas

inscrições para seleção de profes-

sor substituto do Curso de Medici-

na em Sobral. São duas vagas - uma

para o setor de estudo Radiologia/

Imagenologia e a outra para Psico-

logia do Desenvolvimento Humano/

Psicologia Médica. Oos professo-

res selecionados cumprirão 40 ho-

ras semanais de trabalho. O local

de inscrição é o Curso de Medicina

em Sobral (Rua Geraldo Rangel, n°

100 - Derby). O edital pode ser

acessado no site www.ufc.br, link

“Concursos e Editais”.

Seleção de professor


