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 Audiovisual 
Até o dia 23 de dezembro ficam 

abertas as inscrições para seleção 
de professor auxiliar do Instituto 
de Cultura e Arte da UFC. A vaga 
é para o setor de estudo Realização/
Direção em Cinema e Audiovisual, 
em Fortaleza. Pode inscrever-se 
graduado de nível superior. O edital 
107/2009  está disponível no site 
www.srh.ufc.br/htm.

 Numa versão moderna do 
nascimento de Jesus, servidores 
da Universidade Federal do Ce-
ará encenam um Auto de Natal 
amanhã (15), às 18h, na Concha 
Acústica, sob a direção de Fer-
nando Piancó. O grupo musical 
Syntagma é outra atração. O 
Reitor Jesualdo Farias estará 
presente.

Há três meses, o Auto de 
Natal é ensaiado por um elen-
co composto por 11 servidores 
técnico-administrativos, um 
docente, um estudante e quatro 
filhos de servidores. O texto é de 
André Sousa Pimentel e Maria 

Vai de quarta-feira (16) a sexta-
feira (18) a matrícula dos aprova-
dos no Vestibular Semipresencial 
2009.2 (inclusive os inscritos 
pela Plataforma Paulo Freire). Os 
classificados devem dirigir-se aos 
pólos para os quais optaram no ato 
da inscrição. A chamada dos clas-
sificáveis será dia 8 de janeiro, nos 
pólos de apoio presencial. Contato: 
3366.9509.   

Saiba como fica expediente, com Vestibular hoje

Os estudantes Antônio Ander-
son Albuquerque Venâncio e Fran-
cisco Ewerton Sombra de Mesqui-
ta, do curso de Ciências Contábeis 
da UFC, conquistaram a segunda 
colocação nas categorias Monogra-
fia - Estudante de Graduação e 
Profissional, respectivamente, no 
30 Prêmio Sefin de Finanças Mu-
nicipais. O 1° lugar na Categoria 
Imprensa- Radiojornalismo  foi 
para Eriberto Vieira Sales, da Rádio 
Universitária FM.

UFC celebra Natal com Auto na Reitoria

 Matrícula

 Prêmio Sefin

O Instituto de Ciências do 
Mar (Labomar) da UFC conse-
guiu aprovar cinco projetos no 
Edital de Ciências do Mar, da 
Capes. Cada um receberá cerca 
de R$ 2 milhões, e iniciam em 
2010.

O Vice-Diretor e Coordena-
dor Acadêmico do Labomar, Luís 
Parente, diz que, em três projetos, 
o Labomar será o líder na rede de 
pesquisa. São eles: Transferência 
de materiais continente-oceano; 
Conservação e uso sustentável 

Rita Freire Costa.
O cearense Fernando Piancó é 

ator, produtor e diretor teatral. Tem 
atuação também como radialista 
e apresentator. Desenvolveu parte 
de sua formação teatral no Rio de 
Janeiro e em seu currículo tem 
dezenas de espetáculos.

O Syntagma, criado em 1986, 
destaca-se pelo trabalho de resgate 
da música antiga (medieval, renas-
centista e barroca), fazendo um elo 
com a música nordestina.

Toda a comunidade universitá-
ria está convidada e o espetáculo é 
aberto também ao público externo 
da UFC.    

Labomar aprova cinco projetos na Capes
da biodiversidade do Estado do 
Ceará: Ecologia, genômica e 
exploração biotecno-lógica de 
invertebrados marinhos e micro-
organismos associados; Produção 
de polvo mediante a engorda de 
juvenis e desenvolvimento tecno-
lógico de projetos.

Os demais são: Rede de pesquisa e 
pós-graduação em doenças de animais 
aquáticos (com a FURG) e Estudo 
oceanográfico dos manguezais brasi-
leiros e a formação de recursos huma-
nos qualificados (com a UFPA). 

 Engenheiro do Ano
O Reitor da UFC, Jesualdo Fa-

rias, recebeu a Láurea de Engenhei-
ro do Ano 2009, concedida pelo 
Clube de Engenharia do Ceará. A 
entrega foi na última sexta-feira 
(11), por ocasião do 750 aniversário 
daquele Clube.

Com a prova de Conhecimen-
tos Específicos, das 9h às 13h, 
termina hoje a segunda etapa do 
Vestibular da UFC. Ontem os 
candidatos realizaram a prova 
de Redação. A Coordenadoria de 
Concursos da UFC informa que 
nos campi do Pici e Porangabuçu 
o expediente será normal. 

A Presidente da CCV, Maria 
de Jesus de Sá Corrêa, explica 

que as provas serão realizadas 
em escolas locais e no Campus 
do Benfica. “Ocuparemos salas 
de aula das áreas 1 e 2 do Centro 
de Humanidades, Faculdade de 
Economia, Administração, Atuá-
ria, Contabilidade e Secretariado 
(FEAAC) e Faculdade de Direito”, 
disse ela. Apenas as unidades en-
volvidas no concurso paralisarão 
as atividades hoje. 


