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Encontros debatem Educação Popular e Saúde

 Parlamentares na UFC
Comissão formada pelo senador

Inácio Arruda, deputado federal
Chico Lopes e representantes da
deputada federal Gorete Pereira vi-

sitaram a UFC, no último dia 21.
Com o Reitor em Exercício, Prof.
Luís Carlos Saunders, eles conver-

saram sobre a qualificação de pro-
fissionais para a atender novos
emprendimentos no Nordeste. As

áreas onde haverá mais neces-
sidade de mão-de-obra qualificada
são as de siderurgia, petróleo,

energia eólica, entre outras.

.

Estão abertas, até 30 de agosto,
as inscrições para o Prêmio Andifes

de Jornalismo 2008. Serão aceitas
reportagens ou séries de reporta-
gens em duas categorias - Ensino

Superior e Educação Básica -
publicadas entre 10  de janeiro e 31
de dezembro de 2007, em revistas

ou jornais impressos brasileiros. Os
vencedores de cada categoria rece-
berão duas passagens aéreas de ida

e volta para qualquer capital
brasileira.Veja o edital no site:
www.andifes.org.br.

  Oficina de Teatro

Artigos de professores e alunos

do Programa de Pós-Graduação em

Economia da UFC conquistaram o

primeiro e segundo lugares no XIII

Prêmio BNB de Economia Regio-

nal. Os títulos e autores são:

“Crescimento Pró-Pobre: diferen-

ças de intensidade entre rural e ur-

bano no período 2002-2205”,  dos

professores Flávio Ataliba (CAEN)

e Edilson José de Sena Pereira

(UFAL) e do aluno Carlos Alberto

Manso (CAEN; “Especialização In-

dustrial e Economia de Escala: uma

análise a partir das microrregiões

brasileiras”, dos professores Fran-

cisco de Assis Soares (CAEN/MPC)

e Sandra Maria dos Santos (MPC)

e do aluno de Economia Elton Eduar-

do Freitas (FEAAC)

Artigos do CAEN vencem Prêmio BNB

Representantes de diversos projetos de Extensão da UFC parti-
ciparão do IV Encontro Nacional de Educação Popular. O evento
acontece entre 31 de julho e 3 de agosto no Sesc/Iparana, em
Caucaia. Simultaneamente, serão realizados o I Encontro Nacional
de Extensão Popular em Saúde e I Seminário da ANEPS
(Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação
Popular e Saúde). Para outras informações, basta acessar o site:
www.enepsfortaleza.blogspot.com.

Será dia 10 de agosto (sexta-feira),

às 11h50min, na Concha Acústica,
com a apresentação do esquete
“Cenas Urbanas”,  o encerramento

da Oficina de Teatro voltada para filhos
de servidores da UFC. A apresentação
é aberta ao público.  A oficina foi uma

das atividades de férias promovidas
pelo Departamento de Desen-
volvimento Humano/SRH para os

filhos de servidores.

Prêmio Andifes

 A Universidade Federal do
Ceará lançou dois editais para
seleção de professor substituto,
com oferta de 26 vagas, para os
campi de Fortaleza. As inscrições
ocorrem a partir de amanhã (29)
até o dia 31.

Uma das vagas é para o
Magistério de 10 e 20 graus, setor
de estudo Desenvolvimento da
Criança, no Departamento de
Economia Doméstica. As outras
25 vagas estão distribuídas pelos
departamentos de Física (4), Ma-
temática (8), Biologia (1), His-
tória (2), Psicologia (1), Eco-
nomia Doméstica (1), Arquitetura
e Urbanismo (1), Teoria e Prática
de Ensino (4), Fundamentos da
Educação (2) e Morfologia (1).

Os interessados devem ter
graduação em nível superior e
encaminhar requerimento ao
chefe do departamento onde há
vagas. Os demais documentos
exigidos são: diploma e histórico
escolar da graduação e compro-
vante do pagamento da taxa de
inscrição no valor de R$ 10,00, no
caso de regime de 20h, ou de R$
20,00, no regime de 40h. As ins-
crições são recebidas em cada
departamento acadêmico.

Os editais estão disponíveis no
site www.ufc.br, link “Editais”.
Outras informações podem ser
obtidas na Divisão de Seleção e
Orientação da Superintendência
de Recursos Humanos - fone
3366.7407.

UFC oferece 26 vagas para professor


