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 Prêmio na Economia
Os professores Sérgio Aquino 

de Sousa (CAEN/DTE/UFC) e 
Francis Carlo Petterini (UFC-So-
bral) e o então mestrando do CAEN 
Vitor Miro Couto Silva ganharam 
o Prêmio CNI de Economia, na ca-
tegoria Economia Industrial, com 
artigo sobre tributação na venda 
de carros no Brasil. A entrega será 
amanhã, em Foz do Iguaçu.         

 A Universidade Federal do 
Ceará começou a implantar seu 
Sistema Integrado de Informação 
Institucional. O S13, como é 
denominado, é um novo modelo 
de Tecnologia da Informação 
para a rede de informática da 
Instituição.

Vai facilitar tarefas como a 
localização de dados acadêmi-
cos,  criação de estatísticas sobre 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, entre outras.

O novo sistema permite a 
integração, em um mesmo “pa-
cote”, de todas as informações 
que circulam na Universidade 
evitando que haja conflito de 
estatísticas de uma unidade para 
outra. “Hoje, nossos dados estão 

“Sustentabilidade ambiental, 
mudanças climáticas e a cidade” é 
o tema do seminário que acontece 
hoje (7), às 18h, no auditório do 
Se- brae (Av. Monsenhor Tabosa, 
777 - Praia de Iracema). A pro-
moção é do projeto de extensão 
Fortalecimento da Educação em 
Direitos Humanos (coordenado 
pela Profa Lília Sales, da Faculda-
de de Direito da UFC), em parceria 
com a ONG Cearah Periferia.

 Especialização
Até 22 de janeiro estão abertas  

inscrições para a Especialização 
em Tecnologias da Informação. 
A ênfase do curso é Desenvolvi-
mento de Software para Web. A 
pré-inscrição pode ser feita no site 
www.lia.ufc.br/~eti.  

O Núcleo de Cinema de Ani-
mação do Ceará (Nuca), da Casa 
Amarela Eusélio Oliveira, vai ga-
nhar R$ 100 mil para a compra de 
equipamentos e softwares. Os re-
cursos são do Governo do Estado, 
através da Secretaria da Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior.  
Segundo o diretor da Casa, Wol-
ney Oliveir, a ideia é reinaugurar  
o Nuca durante o Cine Ceará, que 
vai acontecer de 24 de junho a 10 

de julho de 2010. 

Casa Amarela

O projeto Divulgação e Trei-
namento do Teste do Reflexo em 
Recém-Nascidos como Estraté-
gia Política em Defesa da Saúde 
Ocular Infantil no Ceará, do 
PET-Medicina da UFC, venceu 
o Prêmio Incentivo em Ciência e 
Tecnologia para o SUS. O projeto, 
é coordenado pelo Prof. Pedro 
Jorge Caldas Magalhães.

UFC ganha Sistema Integrado de Informação
dispersos em diferentes sistemas 
virtuais, isolados. Isso vai aca-
bar”, diz o Diretor do Núcleo de 
Processamento de Dados (NPD), 
Prof. Javam Machado. 

A implantação do sistema é fei-
ta de forma gradual, em módulos, 
e a previsão é que em 2011 passe 
a funcionar  plenamente. Cada 
módulo deverá ser acessado por 
um tipo específico de usuário. 

O primeiro a ficar pronto é o de 
Recursos Humanos, depois o Aca-
dêmico e, por fim, o Administrati-
vo. O S13 está sendo implantado 
em parceria com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Nor-
te, referência em Tecnologia da 
Informação no Brasil. Mais infor-
mações: 3366.7331.

 Mudança climática

15 anos do Prece
O Programa de Educação em 

Células Cooperativas (Prece), 
iniciativa de extensão da UFC, 
completa 15 anos. Hoje (7), às 
18h, o Coordenador do Prece, 
Prof. Manoel Andrade Neto, faz 
apresentação no auditório da Rei-
toria, sobre “A contribuição do 
Prece/UFC para a inclusão e per-
manência de estudantes de origem 
popular no Ensino Superior e para 
o desenvolvimento local de suas 
comunidades de origem”.  

 Prêmio na Medicina

Esperanto
O Curso de Esperanto da 

UFC realiza, nos dias 12 e 13 
próximos, em Guaramiranga, 
o I Esperanto-Ceará. A ideia é 
incluir no calendário o evento 
baseado na ecologia cultural. A 
programação pode ser acessa-
da no site www.esperanto.ufc.
br/2009eoce.pdf.

Ensaio da colação
Será hoje (7), às 18h, na Concha 

Acústica, o ensaio geral da Cola-
ção de Grau dos concludentes de 
2009.2 de Fortaleza. O Cerimonial 
solicita a presença de todos. As 
solenidades oficiais acontecerão 
dias 16, 18 e 21, conforme calen-
dário acessível no site www.ufc.br. 
Contato: 3366.7313. 


