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A Sala de Leitura Rachel de 
Queiroz, biblioteca da Maternida-
de-Escola Assis Chateaubriand, 
tem um acervo de 1.200 livros de 
vários gêneros para empréstimo 
a professores, alunos e técnico-
administrativos. O espaço aceita 
doações de obras. A biblioteca 
fica no quarto andar da MEAC.   

Programa UFC TV
Domingo: 12h30min

Reprise: Segunda-feira, 18h
TV Ceará - Canal 5

 Biblioteca na MEAC

Os alunos da primeira turma 
do Mestrado Profissional em 
Políticas Públicas e Gestão da 
Educação Superior começaram 
a defender suas dissertações. O 
Poleduc é voltado para servido-
res técnico-administrativos da 
UFC e de outras instituições de 
Ensino Superior. 

Poleduc forma primeira turma de mestres

O Coral da UFC inscreve até 
12 de janeiro para seleção de vozes 
masculinas graves. O interessado 
deve preencher o formulário no 
site www.coral.ufc.br e enviar para 
o e-mail as2@as2online.com. No 
dia 12, a partir das 19h, haverá au-
dição dos candidatos no auditório 
da Pró-Reitoria de Extensão (Av. da 
Universidade, 2932 - Benfica). 

 Vozes masculinas

 Mensagem de Natal  Prêmio de Rádio
O jornalista Eriberto Vieira 

Sales, da equipe da Rádio Uni-
versitária FM, foi o vencedor, 
na categoria radiojornalismo dos 
Prêmios Anuais de Jornalismo da 
Associação Cearense de Imprensa 
(ACI). A entrega foi no último dia 
17, no auditório da Reitoria. A 
reportagem premiada, “Educação 
e trilhas ambientais”, foi apresen-
tada no programa Por uma Cultura 
de Paz, dia 26 de agosto. Eriberto 
já havia conquistado, em junho, o 
Prêmio Gandhi de Comunicação, 
da Agência da Boa Notícia.    

A primeira a apresentar a 
defesa foi a aluna Tânia Maria 
Lacerda Maia, no dia 16. Ela 
desenvolveu pesquisa sobre 
planejamento estratégico para 
o Restaurante Universitário. 
Seguiram-se as apresentações 
de  Artuzinda Silva de Serpa, dia 
17, e Severina Gadelha, dia 18.

Aos poucos se acentua - nas 
ruas, nas residências e locais 
de trabalho - um clima festivo, 
próprio desta época do ano, que 
nos convida à confraternização 
e à solidariedade. É o espírito 
natalino, que se apodera de 
todos os ambientes e que, cedo 
ou tarde, termina envolvendo 
cada um de nós.

É preciso que, na Universi-
dade, estejamos prontos para 
recebê-lo. A UFC tem-se cons-
tituído, desde sua criação, em 
local de convergência e in-
teração. Para os nossos campi 
afluem a inteligência e o talento 
cearenses, transformando es-
tes espaços em arena para o 
exercício da democracia e da 
pluralidade, da contestação e 
das contradições. 

É este o nosso universo. 

Cabe a nós ampliar esta casa do 
Saber, aprimorar a qualidade de 
tudo o que ela produz e torná-
la cada vez mais receptiva aos 
anseios do nosso povo. Convi-
damos a comunidade universi-
tária a transformar o Natal em 
estação experimental de uma 
Universidade ainda melhor. 
Trabalhando com determinação, 
acentuando o nosso compromis-
so insti-tucional, promovendo a 
excelência na Universidade pú-
blica, estaremos dando decisiva 
contribuição para a construção 
de uma sociedade mais justa, 
rica, feliz e, quem sabe, mais 
sintonizada, o ano inteiro, com o 
verdadeiro espírito natalino.  

Jesualdo Pereira Farias  
           Reitor
     Henry Campos
       Vice-Reitor  

Rede de catadores receberá papel e papelão
Quatrocentos catadores de 

lixo passarão a recolher papel 
e papelão utilizados pela UFC. 
Quarta-feira passada, o Reitor 
Jesualdo Farias anunciou con-

vênio com a Rede de Catadores 
de Resíduos Sólidos do Ceará, 
integrada por 15 associações. O 
trabalho começa a ser executa-
do em janeiro próximo.


