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 Estudantes e professores podem 
inscrever-se, até o dia 23 de agos-
to, para os Prêmios Santander de 
Empreendedorismo e de Ciência 
e Inovação. Serão distribuídos R$ 
400 mil em prêmios entre os ven-
cedores de oito categorias. Veja o 
regulamento e o link para inscrições 
no www.universia.com.br/premio-
santander.

 Julgamento simulado

 Práticas culturais

. 

A Universidade Federal do 
Ceará vai contratar, esta semana, 
uma empresa para realizar repa-
ros na rede elétrica do Campus 
do Pici. Os serviços, de caráter 
emer-gencial, serão executados 
em 20 dias. Deverão corrigir 
falhas técnicas que, nos últimos 
anos, têm causado quedas de 
energia, com prejuízos às ativi-
dades no Campus. 

O Pró-Reitor de Administra-
ção, Prof. Luís Carlos Saunders,  
informou que, ainda  este ano, 
será lançado edital para contra-
tação definitiva de serviços de 

Consuni elege novos representantes da sociedade

 Prêmio Santander

O I Colóquio Discurso e Práticas 
Culturais - Cultura, Cotidiano e Iden-
tidades Discursivas recebe inscrições 
de trabalhos até 20 de julho. Para 
quem vai participar sem apresentar 
trabalho, as inscrições terminam em 
11 de agosto. O Colóquio é promovi-
do pelo grupo Discuta, do Programa 
de Pós-Graduação em Linguística 
da UFC. Outras informações: www.
grupodiscuta.ufc.br.

 No próximo dia 18, a partir das 
7h30min, no Auditório Prof. Willis 
Santiago Guerra, da Faculdade de 
Direito, acontece o Julgamento Si-
mulado da Metafísica. A entrada é 
grátis e podem participar estudantes 
de Direito, Filosofia e áreas afins da 
UFC e de outras instituições.  Mais 
informações: 3366.7842.A UFC está entre as instituições 

que tiveram projeto aprovado para 
participar da Iniciativa Brasil-Ale-
manha de Pesquisa Colaborativa 
em Tecnologia de Manufatura. O 
Prof. Marcos Albertin, que coorde-
nará o projeto na UFC, explica que 
a proposta é desenvolver um plano 
integrado de logística que coordene  
desde a produção até o transporte 
de artigos comercializados entre 
os dois países. A Iniciativa envolve 
Capes, CNPq, Finep e  a DFG, de 
Bremen, Alemanha.

Brasil-Alemanha
O Centro de Tecnologia realizou 

sábado a segunda edição da campa-
nha “O CT quer você”. Estudantes 
do Ensino Médio das 50 escolas 
com melhor colocação no ENEM, 
em Fortaleza, foram recebidos 
pela diretoria. Eles participaram de 
palestras sobre os cursos oferecidos 
pelo Centro e os projetos desen-
volvidos. Conheceram instalações 
dos cursos e trocaram idéias com 
professores, coordenadores e chefes 
de departamento. O CT oferece 11 
cursos de graduação.

CT recebe estudantes

 O Conselho Universitário 
aprovou os nomes de novos 
representantes da sociedade, 
indicados por entidades das 
áreas cultural, empresarial e 
pro-fissional. São eles: Myrson 
Lima - Academia Cearense da 
Língua Portuguesa; Honório Pi-
nheiro - Câmara dos Dirigentes 

Cursinho pré-vestibular
O curso pré-vestibular da Facul-

dade de Medicina da UFC recebe 
inscrições até o próximo dia 27. 
Podem participar da seleção alunos 
que cursaram, pelo  menos, dois anos 
do Ensino Médio ou supletivo em 
escola pública. A taxa de inscrição 
é de R$ 20,00. Contato: 3082.5202.Lojistas; e Hélio Winston Barreto 

Leitão -  Ordem dos Advogados 
do Brasil. Foram escolhidos como 
suplentes: Guaraciara Barros Leal 
- Conselho de Educação do Ceará; 
Jurandir Picanço Jr - Federação 
das Indústrias do Estado do Cea-
rá; e Isabel Pinheiro - Associação 
Cearense de Imprensa.

manutenção da rede. Esclareceu 
que os problemas de eletricidade 
no Campus do Pici existem há 
pelo menos 11 anos. 

Ainda segundo o Pró-Reitor, 
quando houve a privatização da 
Coelce, a rede de média tensão 
ficou sob responsabilidade ex-
clusiva da UFC. Com a falta de 
recursos que então castigava as 
universidades federais, tornou-se 
difícil a manutenção, agravada 
pelo aumento da demanda de 
energia na UFC. O serviço a ser 
iniciado vai garantir maior vida 
útil da rede.

Rede elétrica do Pici será recuperada


