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Encontram-se abertas, no Depar-
tamento de Línguas Estrangeiras da
UFC, as inscrições para o Curso de
Introdução à Língua  Espanhola. É
aberto à comunidade em geral. O cur-
so acontece de 25 de março a 26 de
junho, com aulas às terças e quintas.
As opções de horário são 9h, 16h e
18h. A taxa é de R$ 60,00, incluindo
o material. Contato: 3366.7612.

É

O Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) lançou a 6ª
edição do Prêmio Destaque do Ano
na Iniciação Científica, destinado
a bolsistas de Iniciação Científica
do CNPq e instituições participan-
tes do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC). O prêmio é uma parce-
ria com o British Council. As ins-
crições devem ser feitas direta-
mente nas instituições de ensino
superior até o dia 15 de agosto.
Fonte: www.cnpq.br

Destaque do Ano
A Ameríndia, revista editada

pelos alunos do Departamento de
História da UFC, está recebendo
artigos para o quinto número. Es-
tudantes, professores e pesquisa-
dores das áreas de Ciências Hu-
manas e de outras instituições po-
dem publicar na revista. O autor
deve enviar os trabalhos para
revistaamerindia@yahoo.com.br.

O prazo vai até o dia 16 de maio.
Outras informações sobre a revis-
ta podem ser obtidas pelos seguin-
tes telefones: 33667737 e
3366.7738.

Revista Ameríndia

Resolução disciplina prestação de serviço

 Curso de Espanhol

Seleção de professor

 Agronomia
O Conselho Universitário,

reunido no último dia 18, apro-
vou resolução que disciplina a
prestação de serviços pela Uni-
versidade Federal do Cea-
rá. A resolução define que to-
dos os projetos de prestação de
serviço devem destinar 10% à
Universidade. Metade desse
percentual será destinado ao
Programa de  Apoio ao Corpo
Discente e a outra metade, ao
Fundo de Desenvolvimento
Acadêmico, a serem criados em
resolução específica do
Consuni.

Foi aprovada resolução que
trata sobre a estrutura e funcio-
namento dos campi da UFC em
Sobral, Cariri e Quixadá. A par-
tir de agora, cada campus terá
um Conselho, a  Diretoria , a
coordenação dos cursos de
Graduação e a de Pós-Gradu-
ação. Os cursos continuarão ar-
ticulados na parte acadêmica

A UFC lançou edital para seleção
de sete professores substitutos para
Fortaleza. As inscrições começam
hoje (24) e prosseguem até o dia 26.
As vagas são para os departamentos
de Química Orgânica e Inorgânica,
Zootecnia, Ciências da Informação,
Letras Estrangeiras e Contabilidade.
Fonte: SRH: 3366.7407.

Monitor de graduação
A Pró-Reitoria de Graduação ins-

creve até 2 de abril para seleção de
um monitor para trabalhar na
Coordenadoria de Projetos e Acom-
panhamento Curricular. Pode con-
correr aluno da UFC, de Estatística
ou Computação. A bolsa é de R$
300,00. Informações: 3366.9444.

A Escola de Agronomia do
Ceará está completando 90 anos de
criação. Para comemorar, será rea-
lizada dia 28 solenidade no Auditó-
rio da Zootecnia, no Centro de Ci-
ências Agrárias da UFC, às 15 ho-
ras. Serão homenageadas 40 perso-
nalidades e 22 instituições que con-
tribuíram para o desenvolvimento da
Agronomia no Estado. Será instala-
do um marco pelos 90 anos, na Di-
retoria do CCA.

Outra resolução aprovada dis-
põe sobre a nominação dos es-
paços físicos da UFC para ho-
menagear pessoas, já falecidas,
que contribuíram para o desen-
volvimento da instituição.

Na ocasião, o Consuni apro-
vou a concessão do Título de Pro-
fessor Honoris Causa da UFC a
Nelson Maculan Filho, ex-titular
da Secretaria de Educação Su-
perior do MEC. A proposta, do
Departamento de Computação,
foi aprovada por unanimidade.

Também por unanimidade o
Conselho aprovou a concessão
da Medalha de Mérito Adminis-
trativo da UFC aos servidores:
Francisco Ernane Abreu
Gadelha, Matilde Ferreira
Menezes da Rocha e Manoel
Irlano Barbosa Leite. Deliberou
ainda pela concessão da Meda-
lha do Mérito Cultural da UFC à
artista plástica Heloísa Juaçaba.

aos cursos tutores de Fortaleza.


