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Literatura Portuguesa 

 As instalações do Parque Es-
portivo da UFC, no Campus do Pici, 
foram recuperadas e liberadas pa-ra 
utilização. Professores, servi-dores 
técnico-administrativos e alunos 
podem fazer o cadastro para práticas 
de  atividades físicas. O contato é 
com a Coordenadoria de atividades 
Desportivas da Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis, 3366.9533.

O II Encontro Norte/Nordeste 
de Professores de Literatura 
Portu-guesa está com inscrições 
abertas. Professores e alunos 
poderão apresentar trabalhos sobre 
“Literatura Portuguesa e a cultura 
da pátria de Camões”. O encontro 
acontece de 1° a 3 de outubro, na 
UFC. Mais informações pelos fones 
3366.7617 / 3366.7621 ou no site 
www.iienplp.ufc.br 

Política de controle de gatos nos campi da 

 Curso de Esperanto 
Inscrições abertas para o Curso 

de Esperanto que será realizado 
na UFC de 12 de agosto a 27 de 
novembro. Informações com o Prof. 
José Leite Jr., no fone 3366.7617. 

Parque Vivo passa a integrar o Labomar

Será nesta segunda-feira (4), 
às 10h, a solenidade de abertura 
oficial das novas instalações dos 
cursos de Engenharia Elétrica, 
Engenharia da Computação e 
Economia da UFC, em Sobral.

Os cursos funcionavam no 
Centec e estão sendo transferidos 
para o prédio do antigo Fórum 
daquela cidade. O espaço, cedido 
pela Prefeitura de Sobral, será 
utilizado até a construção do 
novo campus. Comitiva da 

Cursos de Sobral em novas instalações Seleção de professor 
Até a próxima quarta-feira 

(6), a UFC inscreve para seleção 
de professor substituto. As 
nove vagas ofertadas são dos 
departamentos de Psicologia, 
Enfermagem, e Tecnologia de 
Alimentos. O candidato deve 
ter graduação em nível superior. 
O edital está disponível no site 
www.ufc.br, link “Editais”.

 Esporte liberado 

Administração Superior da UFC, 
liderada pelo Reitor em exercício, 
Prof. Luís Carlos Saunders, 
participará da solenidade.

Às 11h, haverá a posse dos  
professores aprovados em recente 
concurso. Às 14h, o arquiteto 
Neudson Braga apresenta o 
projeto do Campus  de Sobral, que 
deverá ficar pronto até 2010. Às 
15h, o Pró-Reitor de Graduação, 
Custódio Almeida, ministra a aula 
inaugural do semestre. 

Em reunião, na última 
sexta-feira no Gabinete do 
Reitor, ficou definido que 
a UFC terá uma polí t ica 
institucional para controlar a 
população de gatos nos campi. 
O encontro reuniu, a convite 
da Administração Supe-rior, 
representantes do Centro 
de Controle de Zoonoses, 
União Internacional Protetora 
dos Ani-mais (UIPA), União 

Após 15 anos de atividades 
no Parque Adahil Barreto, o 
Programa Parque Vivo será 
transferido para o Centro de 
Estudos Ambientais do Instituto 
de Ciências do Mar (Labomar),  na 
Foz do Rio Pacoti, no Eusébio.

De acordo com a Co-
ordenadora do Parque Vivo, 
Patrícia Alvarenga, a previsão 
é de que as atividades comecem 
ainda este mês.  As escolas e 
outras entidades que desejem 

agendar visitas e pesquisas devem 
continuar acessando o site: www.
parquevivoufc.br . 

Criado em 5 de junho de 
1993, o Programa é referência 
nacional em educação ambiental. 
Como  não houve renovação do 
convênio por parte  da Prefeitura 
de Fortaleza, as ações no Adahil 
Barreto tiveram de ser encerradas 
no último dia 5 de junho. Até 
então, o programa registrou 100 
mil visitas guiadas

Protetora de Animais Carentes 
(UPAC),  Abrigo 7 Vidas. 
Entre as ações sugeridas para 
subsidiar essa política estão 
um trabalho de conscientização 
da comunidade para deixar 
de abandonar filhotes nos 
terrenos da UFC, parcerias 
com entidades protetoras de  
ani-mais e o CCZ,  com a 
finalidade de imunizar os gatos 
e encaminhá-los para adoção.
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