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Inscrições de trabalhos e envio 
de propostas de mesas-redondas 
para o V Congresso Nacional de 
Psicanálise e o XIV Encontro de 
Psicanálise da UFC ocorrem até 
30 de janeiro, através do e-mail 
ufcfreud@terra.com.br. Os eventos 
acontecem de 28 a 30 de maio.

A primeira turma do curso 
de Pedagogia da Terra, com-
posta por 88 alunos assentados 
da reforma agrária, cola grau na 
próxima quarta-feira, dia 14, na 
Concha Acústica da UFC. 

O Pedagogia da Terra é um 
dos cursos de Graduação do 
Programa Nacional de Edu-
cação na Reforma Agrária 

Curso de Pedagogia da Terra: colação de grau

UFC recebe 18 alunos de Moçambique e Angola

 

Encontros de Psicanálise

 Ciências Sociais
O Curso de Ciências Sociais da 

UFC foi avaliado com quatro es-
trelas – de um total de cinco – pela 
edição 2008 do Guia do Estudante 
da Editora Abril. Entre os dados 
avaliados estão a qualificação aca-
dêmica do corpo docente e o tempo 
de permanência dos estudantes 
no curso. Em 2009, será aberta a 
primeira turma noturna do curso.

 Engenharia Mecânica
O Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica da UFC 
inscreve, até 16 de janeiro, para a se-
leção de 15 vagas do seu Mes-trado. 
Os interessados podem se inscrever 
na sede do Programa (Campus do 
Pici, Bloco 715), de 8h às 12h e de 
14h às 17h, ou pelos Correios. O 
edital completo está no site www.
sol.les.ufc.br/mestrado.

  Casas de Cultura

Plano de Gestão  é apresentado a ex-reitores
 O Reitor da UFC, Prof. 

Jesualdo Farias, participou de 
reunião com ex-reitores da 
Instituição, na tarde da última 
quarta-feira, dia 7, na Casa de José 
de Alencar. Na ocasião, o Prof. 
Jesualdo apresentou o Plano de 
Gestão para o quadriênio 2008-
2012. 

Um dos pontos reforçados no 
encontro foi o investimento na 
expansão da Universidade para o 
interior do Estado. Além dos cursos 

Nessa terça-feira (13), às 11h, 
o Reitor da Universidade Federal 
Ceará, Prof. Jesualdo Farias, dá 
as boas-vindas a 18 estudantes 
de Graduação de Mo-çambique 
e Angola. Durante dois meses, 
eles permanecerão no Brasil para 
executar projetos de pesquisa 
junto a professores de diversos 
departamentos da UFC. A ini-
ciativa faz parte do Programa 
de Formação Científica da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), realizado em parceria 

com a UFC.Um dos objetivos 
do Programa é colaborar com o 
desenvolvimento do Ensino Su-
perior em países da África. 

Com a mesma proposta, a 
Coordenadora de Assuntos Inter-
nacionais da UFC, Profa. Maria 
Elias Soares, viaja amanhã (13) 
a Cabo Verde, para participar de 
reunião com o Presidente da Ca-
pes, Jorge Almeida Guimarães, e 
autoridades locais. Na ocasião, 
serão discutidas novas formas de 
cooperação entre a UFC e a Uni-
versidade de Cabo Verde. 

de graduação já consolidados, 
a perspectiva é de levar a Pós-
Graduação aos campi da UFC 
em Sobral, Quixadá e no Cariri. 
A apresentação abordou, ainda, 
obras previstas para os próximos 
quatro anos,  políticas de assistência 
estudantil, gestão do complexo 
hospitalar da UFC, criação de novos 
cursos e unidades acadêmicas, 
recuperação da estrutura física dos 
campi e expansão dos programas de 
Pós-Graduação. 

(Pronera), do Ministério da 
Educação (MEC), cujo objetivo 
é oferecer aos assentados da 
reforma agrária a oportunidade 
de acesso à educação. 

Através do Programa, a UFC 
oferece também os cursos de 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), Escolarização e Especia-
lização em Residência Agrária.

Já está definido o calendário 
de matrícula dos alunos veteranos 
das Casas de Cultura Estrangeira 
da UFC. As matrículas serão fei-
tas no horário de 8h às 12h e de 
14h às 17h. A taxa é de R$ 80,00. 
Mais informações pelos telefones 
3366.7606  ou através do site www. 
casasdeculturaestrangeira.ufc.br.


