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 Saúde mental

 Olimpíadas 

 Inclusão
Será quarta-feira (25), às 10h, 

no Gabinete do Reitor da UFC, a 
instalação da Comissão Especial de 
Educação Inclusiva. A CEIn será 
responsável pela proposição de po-
líticas voltadas para a inclusão de 
pessoas com deficiência na UFC. 
Mais informações: 3366.7307.  

A entrega dos prêmios aos 
vencedores do Programa Nacional 
Olimpíadas de Química será sexta-
feira (27), às 19h, no auditório da 
FIEC, em Fortaleza. O Ceará, mais 
uma vez, se destaca nas disputas. 
Dos 167 mil estudantes inscritos, 
este ano, 17 mil são do nosso Es-
tado. A promoção é uma parceria 
da UFC, Funcap, CNPq, BNB e 
Abiclor.    

O Prof. Demercil de Souza 
Oliveira Júnior, do Departa-
mento de Engenharia Elétrica 
da UFC,  recebeu o Prêmio 
San-tander de Ciência e Inova-
ção, na categoria Indústria, por 
seu  projeto “Sistema eólico de 
baixo custo para carregamento 
de bateria”.

O projeto resultou  num 
sistema eletrônico para extrair 
energia de uma turbina eólica 
de pequeno porte, visando ao 
carregamento de baterias. 

O Reitor da UFC, Jesualdo 
Farias,  participou da soleni-
dade de entrega do Prêmio, 

realizada no último dia 17, em 
São Paulo. 

 O Prof. Demercil já havia 
sido premiado com o mesmo 
projeto pelo Instituto de Enge-
nheiros Eletricistas e Eletrônicos 
(IEEE), organização profissional 
com sede nos Estados Unidos. 

Em 2006, a UFC ganhou o 
Prêmio Santander Empreen-de-
dorismo na categoria Serviços. 
O projeto premiado, Fashion-
Brain,  teve como autor o aluno 
Leonardo de Queiroz Braga 
Cavalcante, pós-graduando 
de Administração Estratégia e 
Gestão Empresarial.

 Homenagem 
O Prof. Mauro Pequeno, Diretor 

do Instituto UFC Virtual, foi  home-
nageado no Simpósio Brasileiro de 
Informática na Educação, realizado 
em Florianópolis e considerado o 
maior evento da área no Brasil. 
Os principais pesquisadores brasi-
leiros em EaD foram destacados. 
Informações: 3366.9457

UFC conquista Prêmio Santander - Indústria 

O Cerimonial da UFC 
convoca os concludentes de 
2009.2 para o ensaio geral da 
colação de grau que será rea-
lizado no dia 7 de dezembro, 
às 18h, na Concha Acústica.  
A presença de todos é muito 
importante para a organização 
da solenidade.

Em Fortaleza, as cerimô-
nias de colação de grau obede-
cerão ao seguinte calendário: 

dia  16 (Faculdade de Medici-
na e Faculdade de Farmácia, 
Odontologia e Enfermagem), 
dia 18 (centros de Ciências, 
Tecnologia e Ciências Agrárias) 
e dia 21 (Centro de Humanida-
des, Faculdade de Direito, Fa-
culdade de Educação, Instituto 
de Cultura e Arte e Faculdade 
de  Economia, Administração, 
Atuária, Contabilidade e Secre-
tariado. Contato: 3366.7313.

Cerimonial realiza ensaio da colação dia 7

O Reitor da UFC, Jesualdo 
Farias, e o Pró-Reitor de Gra-
duação, Custódio Almeida, 
lançarão hoje (23), em Sobral, 
o Projeto CASa - Comunidade 
de Cooperação e Aprendizagem 
Significativa. A solenidade será 
às 8h30min, no auditório do 
Curso de Medicina,  com apre-

sentação do Quarteto de Cordas 
da Escola de Música de Sobral.

O projeto CASa é destinado 
a professores em estágio proba-
tório na UFC. Já funciona em 
Fortaleza, Quixadá e Cariri. Em 
Sobral, 88 deles participam do 
primeiro encontro presencial 
nesta segunda-feira.    

Projeto CASa chega ao Campus de Sobral

 O Seminário Saúde Mental na  
Administração Pública começa hoje 
(23) e vai até o dia 27. A abertura 
será às 18h, no Auditório da Rei-
toria, com palestra do professor e 
psiquiatra Jackson Sampaio. Nos 
outros dias, as atividades acontecem 
no auditório da Faculdade de Direi-
to. A realização é do Departamento 
de Desenvolvimento Humano da 
Superintendência de Recursos 
Humanos/UFC, em parceria com o 
Nutra/UFC e o LET/Unifor.


