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 O titular da Secretaria de
Educação Superior do Ministério

da Educação (SESu/MEC),
Ronaldo Mota, profere palestra
amanhã (15), às 16h30min, no

Auditório da Reitoria. Falará so-
bre “Pespectivas da Educação Su-
perior no Brasil”. Töda a comuni-

dade universitária é convidada.

 Ronaldo Mota

Seleção de professor

Casas de Cultura: Calendário de Matrícula

Cinema no interior

 UFC em Cabo Verde
Grupo de pesquisadores da UFC

se encontra em Cabo Verde, onde
permanece até o próximo dia 26. Li-
derado pela Profa.Vládia Pinto Vidal

de Oliveira, Coordenadora do Pro-
grama de Pós-Graduação em De-
senvolvimento e Meio Ambiente -

Prodema, o grupo fará uma análise
sócio-ambiental de áreas degrada-
das daquele país africano.

.

Prossegue até o dia 16, na
UFC, o Congresso Brasileiro de

Esperanto, que inclui o 28° Con-
gresso Brasileiro da Juventude
Esperantista e o 7° Congressinho

Infantil de Esperanto. Os encon-
tros foram abertos no último sá-
bado, na Concha Acústica da

UFC. O tema central do evento é
“Criança, que terreno fértil”. A
promoção é do Departamento de

Literatura da UFC, ao qual é vin-
culado o curso de Esperanto, co-
ordenado pelo Prof. José Leite Jr.

Encontro de Esperanto

A Casa Amarela Euzélio Olivei-
ra promove o Cine Ceará Itinerante,

com exibição de filmes nacionais e
realização de oficinas de cinema e
de animação. Hoje a programação

vai à cidade de Barroquinha. Se-
guem-se: Camocim (dia 15), Acaraú
(16), Itarema (17), Itapipoca (18),

Trairi (20), Lagoinha (22), Paracuru
(23) e Taíba (24).

As Casas de Cultura Estran-

geira da UFC iniciam nessa ter-
ça-feira (15) a matrícula dos alu-
nos veteranos aprovados dos se-

mestres II, III e IV. Dia 16, é a
vez dos aprovados dos semestres

Começou sábado (12) e pros-
segue até o dia 17 a I Capaci-
tação Pedagógica do projeto “Ju-

ventude e Agroecologia: Abrin-
do novas veredas para o desen-
volvimento rural sustentável”. As

atividades acontecem na Casa de
Repouso São José, na Serra do
Estevão em Quixadá. A ação faz

Projeto capacita jovens em Agroecologia

V, VI e VII e dos cursos específi-

cos. Os ex-alunos e atrasados fa-
rão matrícula dia 18. Veja o ca-
lendário completo - incluindo Tes-

te de Nível - no portal da UFC:
www.ufc.br

 Biotecnologia animal
Termina no próximo dia 20 o pra-

zo para envio de palestras e artigos
para o I Congresso Brasileiro de Nu-
trição Animal, que acontece de 21 e

24 de setembro no Sebrae. Para ou-
tras informações, acesse o site :
www.cbnutricaoanimal.com.br.

parte das atividades do Residên-
cia Agrária, programa de exten-

são do Centro de Ciências Agrá-
rias da UFC. Além de envolver jo-
vens de assentamentos do Ceará,

a Capacitação tem como partici-
pantes estudantes e professores
da UFC, técnicos extecionaistas

e agentes rurais.

Até o próximo dia 16, a Fa-
culdade de Direito da UFC ins-

creve para seleção de professor
substituto. Uma vaga é para o
setor de estudo Direito Penal I e

a outra para Direito Eleitoral. O
regime de trabalho é de 20 horas
semanais. O candidato deve ter

graduação em nível superior e
apresentar os seguintes docu-
mentos: diploma e histórico es-

colar da graduação e comprovan-
te de pagamento da taxa de R$
10,00. Contatos: 3366.7407.

O Juiz titular da 1a LVara do

Trabalho de Fortaleza, Dr.
Judicael Sudário de Pinho, deter-
minou, sexta-feira passada, que

a Universidade Federal do Cea-
rá se abstenha de qualquer me-
dida que vise à devolução dos

26,06% já pagos a servidores téc-
nico-administrativos em novembro

último. O percentual se refere a
persas salariais ocorridas na vi-
gência do Plano Bresser, de 1987.

O caso continua no STF, com vis-
tas à decisão de mérito.

Servidores não devolverão os 26,06%


