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As atividades de empréstimo de 
livros e renovação estão suspensas 
por todo o dia de hoje (6) nas 
bibliotecas que integram o Sistema 
de Bibliotecas Universitárias da 
UFC. O motivo é a manutenção e 
atualização do sistema Pergamum. 
Não será cobrada multa neste 
dia. As reservas serão mantidas 
para amanhã (7), quando todas as 
bibliotecas do Sistema voltam a 
funcionar normalmente. 

Fortaleza sedia, entre 12 e 
14 de novembro, o XIX Simpósio 
Brasileiro de Informática na 
Educação, que abordará o tema 
“Tecnologia e Educação para todos”. 
As inscrições pelo site www.sbie.
org.br prosseguem até a primeira 
semana de novembro.

Posse do Reitor será dia 9 em Brasília
O Prof. Jesualdo Farias toma posse em Brasília nessa 

quinta-feira, dia 9, como Reitor da Universidade Federal do 
Ceará. A solenidade ocorrerá no Gabinete do Ministro da 
Educação, Fernando Haddad. A transmissão do cargo se dará 
dia 23 de outubro, quando o Pró-Reitor de Administração, Prof. 
Luís Carlos Uchôa Saunders, no exercício da Reitoria, entrega 
o cargo ao novo ocupante. A solenidade terá início às 19h30min 
na Concha Acústica (Auditório Antônio Martins Filho), com 
apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem UFC/SESI, seguida 
da transmissão do cargo. O decreto nomeando Jesualdo para 
o cargo de Reitor, assinado pelo Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, foi publicado no Diário Oficial da União, edição do 
último dia 26.

  Comunicação

Programa UFC TV
Domingo - 12h30min

Reprise: Segunda - 18h
TV Ceará - Canal 5

 Novos caminhos para a Educação superior 
Será aberto às 9h30min desta 

quarta-feira (8), no auditório da 
Reitoria, o III Seminário em 
Políticas Públicas e Gestão 
da Educação Superior: Novos 
Caminhos para a Educação 
Superior. A palestra inaugural 
terá como tema “Perspectivas 
da Educação Superior  do 
Brasil no Século XXI” e, como 
convidados, o ex-Reitor da 
Universidade Federal do Ceará 
Roberto Cláudio Frota Bezerra, 
o Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação da Unifor, Roberto 
Ney Ciarlini Teixeira, e o Prof. 

André Haguette, da UFC. A 
promoção é do Mestrado em 
Políticas Públicas e Gestão da 
Educação Superior da UFC. 
Na programação, palestras 
sobre avaliação da educação 
superior  no Brasi l ,  a  pós-
graduação como promotora do 
saber e do desenvolvimento 
e a gestão da Universidade. 
Os Brincantes do Cordão do 
Caroá encerrarão os trabalhos 
na tarde do dia 9. No site www.
poleduc.ufc.br o interessado 
encontra a ficha de inscrição 
eletrônica. A inscrição é  gratuita.

O Curso de Mestrado em 
Direito da Universidade Federal 
do Ceará abriu inscrições 
visando ao preenchimento de 20 
vagas. A área de concentração é 
“Ordem Jurídica Constitucional” 
e as duas linhas de pesquisa 
são: a Tutela Jurídica dos 
Direitos Fundamentais e a 
Implementação dos Direitos 
Fundamentais e as Políticas 

Públicas. As inscrições podem 
ser fei tas até o dia 30,  na 
secretária do Curso, na Faculdade 
de Direito, das 8 às 12h. No 
site www.ufc.br o interessado 
acessa o Edital nº 006/2008, 
clicando o link “Pesquisa e pós-
graduação” e depois “Cursos de 
mestrado”. A seleção constará de 
prova de proficiência, prova de 
conhecimento e prova oral.       

Mestrado em Direito abre inscrições

Estão abertas, até o dia 31, as 
inscrições para seleção do Mestrado 
em Comunicação, com área de 
concentração em Comunicação 
e Linguagens. São ofertadas 10 
vagas, distribuídas nas linhas de 
pesquisa: Fotografia e Audiovisual 
(até quatro vagas) e Mídia e Práticas 
Socioculturais (até seis vagas). As 
inscrições serão feitas de 14h às 
18h, na Secretaria do Mestrado (Av. 
da Universidade, 2762 - Benfica).
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