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Programa UFC TV
Assista hoje, às 18h30min, na

TV Ceará - Canal 5. Domin-

go tem reprise às 12h30min.

O Projeto Açude Vivo quer
conscientizar a população sobre o
impacto do lixo no açude Santo
Anastácio, na área do Campus do
Pici. Para isso, realiza reuniões às
quintas-feiras, das 13h às 14h, na
Sala de Seminários, Bloco 940, 1°
andar, no Pici. Alunos, professo-
res, servidores técnico-administra-
tivos e pessoas da comunidade são
convidados a planejar ações de
educação ambiental. Contato: Profa

Helena Becker, no Departamento
de Química Analítica e Físico-
Química - Fone: 3366.9964.

Professor voluntário

O Reitor Ícaro Moreira faz a en-
trega de 35 ordens de serviço,
totalizando recursos de R$ 14 mi-
lhões, para construção e reforma
de unidades na Universidade Fede-
ral do Ceará. A solenidade  aconte-
ce hoje (17), às 9h, no auditório
da Reitoria. Doze empresas ven-
ceram as licitações e têm um pra-
zo entre 80 e 300 dias, a contar de
hoje, para realização dos trabalhos.

As obras espalham-se pelos
campi de Fortaleza - Benfica, Pici
e Porangabuçu -, e Cariri. Na capi-
tal, destacam-se a construção do
prédio que abrigará os cursos de
Psicologia e Biblioteconomia; a no-
va sede da Seara da Ciência no
Pici; terceiro bloco na Faculdade
de Educação; blocos didáticos nos
centros de Ciências e Tecnologia e
Casas de Cultura; Centro de Pes-
quisas Clínicas do Hospital Univer-
sitário Walter Cantídio; plataformas
de acesso para portadores de defi-
ciência, dentre outras. No interior,

R$ 14 milhões em obras beneficiam UFC

O Curso Pré-Vestibular Paulo
Freire, projeto de extensão da UFC,
está com inscrições abertas, até 24
de janeiro, para seleção de professor
voluntário. As vagas são para as dis-
ciplinas: Biologia, Literatura, Redação,
Espanhol, Língua Portuguesa, Física
e Matemática. O edital e a ficha de
inscrição estão no endereço eletrôni-
co:  www.paulofreire.weblogger.

Educação ambiental

a construção é da segunda etapa do
Campus do Cariri.

Dos 14 milhões também haverá
recursos para 18 reformas em  sa-
las de aula, instalações hidrossa-
nitárias, almoxarifado e outras uni-
dades nos campi de Fortaleza. A
administração superior empenha-se
para, em 2008, equacionar questões
de infra-estrutura na Faculdade de
Economia, Administração, Atuária e
Contabilidade.

A UFC receberá também recur-
sos de emenda da Andifes no valor
de R$ 1,7 mil para construção de
bloco na Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, refor-
ma de três auditórios no Pici e re-
cuperação da estrutura do ginásio
coberto do  Pici. Além disso, emen-
da parlamentar de R$ 300 mil cus-
teará anexo na Faculdade de Direi-
to. Os campi de Sobral e Quixadá
serão beneficiados logo que o pro-
cesso de regularização dos terrenos
doados  à UFC seja concluído.

O Cerimonial da UFC convoca os
concludentes para o ensaio geral da
colação de grau hoje (17), às 18h, na
Concha Acústica da Reitoria. As ce-
rimônias oficiais ocorrerão no mes-
mo local, sempre às 20h, nos dias 19
(cursos do campus de  Poran-
gabuçu); 20 (cursos do Pici) e 21 (cur-
sos do Benfica).

Ensaio e colação

 Planos de Saúde
Será quinta-feira (20), às 10h, no

auditório da Reitoria, o Seminário so-
bre assistência à saúde suplementar
do servidor, proposta pelo Governo
Federal. O encontro é aberto a pro-
fessores e técnico-administrativos e
terá participação de representantes
dos planos de saúde Geap e  Unimed.

Arte na Reitoria
A III Semana de Arte da UFC será

nos dias 20 e 21, no Salão Nobre da
Reitoria. Em exposição, trabalhos em
pintura, gravura, desenho, escultura,
fotografia e literatura de docentes e
técnico-administrativos da UFC. O
escultor Zé Pinto será homenageado.

A UFC articula parceria para
oferecer curso de especialização
aos profissionais do Programa Saú-
de da Família do Ceará, com
tecnologia de ensino a distância, no
âmbito da Universidade Aberta do
Brasil (UAB), do Governo Federal.
o curso integra também o Progra-
ma Piloto Nacional em Telessaúde.
A parceria envolve  a  Universida-
de Federal de Minas Gerais, Esco-
la de Saúde Pública do Ceará e se-
cretarias da Saúde do Estado e do
município. A expectativa é de que
a primeira turma comece em 2008.

Saúde a distância


