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Os Encontros  Li terár ios , 
o mais tradicional programa de 
extensão da UFC, com 24 anos 
de atividades, estão inscrevendo 
participantes, até 2 de abril, para 
o período 2008.1. Ao longo do 
semestre, haverá 13 conferências, 
no auditório da Biblioteca do Centro 
de Humanidades, às quartas-feiras, 
com início às 18 horas. Contato: 
3366.7617.

Liderança no PET: maior número de grupos

Conselhos aprovam criação de seis 
doutorados e três mestrados na UFC

 Encontros Literários

Seleção de professor

 Geologia 

Especialização
A s  i n s c r i ç õ e s  p a r a  a 

Especialização em Teorias da 
Comunicação e da Imagem, 
oferecida pelo Departamento de 
Comunicação Social, estão abertas 
até 30 de maio. A seleção para as 
86 vagas acontecerá entre 2 e 13 de 
junho e as aulas começam no dia 4 
de agosto. Contato: 3366.7712.

O Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CEPE), 
órgão deliberativo superior da 
Universidade Federal do Ceará, 
aprovou, no último dia 27, a 
criação de seis novos doutorados e 
três mestrados. No dia seguinte foi 
a vez de o Conselho Universitário 
(Consuni) apreciar e referendar a 
criação dos cursos.

Segundo o Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, Gil 
de Aquino Farias, a previsão é de 
que os novos cursos comecem a 
funcionar em 2009 . “A criação 
está sendo fundamentada nos 

A UFC abre hoje inscrições para 
o preenchimento de seis vagas de 
professor substituto em Fortaleza 
(departamentos de Comunicação 
Social, Engenharia de Transportes, 
Medicina Clínica e Enfermagem) 
e cinco em Sobral (Faculdade de 
Medicina). Contato: 3366.7407.

O Mestrado em Geologia 
completou 100 disser tações 
defendidas, na última sexta-
feira, 28. “Aspectos geológicos, 
estruturais e geocronológicos da 
seqüência metavulcano-sedimentar 
de Novo Oriente-CE” foi o título 
do centésimo trabalho, defendido 
pelo aluno Igor Gothardo Nóbrega 
Ferreira.

Mais um destaque da UFC: 
a Universidade cearense é a 
instituição de Ensino Superior 
do País com maior número de 
grupos do Programa de Educa-
ção Tutotial -PET (17), número 
que passa agora para 23, pois 

no último dia 25 o programa foi 
estendido para mais seis cursos, 
com financiamento próprio pela 
UFC, decisão inédita no Brasil. 
O Programa tem como principal 
objetivo melhorar a qualidade do 
ensino de graduação.

UFC entrega título a Lauro Oliveira Lima
O educador cearense  Lauro 

de Oliveira Lima recebeu no 
último sábado, 29, no Rio de 
Janeiro, o título de Doutor Ho-
noris Causa da UFC. A entrega 
foi feita pelos ex-reitores Luís 

Carlos Saunders e René Barreira, 
no dia do aniversário de 87 anos 
do homenageado. Cearense de 
Limoeiro do Norte,  Lauro de Oli-
veira Lima é referência nacional 
na área da Pedagogia.

critérios que a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) usa 
nacionalmente”, informa o Pró-
Reitor.

Os cursos de doutorado 
são: Odontologia, Geologia, 
Geografia, Microbiologia 
Médica, Ciência e Tecnologia de 
Alimentos e Desenvolvimento 
e  M e i o  A m b i e n t e .  O s 
mestrados são: um acadêmico 
(Administração e Controladoria) e 
dois profissionais: Administração 
e Controladoria, e Comércio 
Exterior. 

90 anos da Escola de Agronomia
Foram abertas na última 

sexta-feira, 28, pelo Reitor Ícaro 
Moreira, as comemorações dos 
90 anos de criação da Escola de 
Agronomia do Ceará. A soleni-
dade realizou-se no Auditório da 
Zootecnia, que ficou lotado. A 

escola - hoje Centro de Ciências 
Agrárias, agrega, além do curso de 
Agronomia, que lhe deu origem, 
os de Economia Doméstica, Enge-
nharia de Alimentos, Engenharia 
de Pesca, Estilismo e Moda e 
Zootecnia. 
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