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 Doação de livros

 Posse na ABTO

 Oficina de pintura
Estão abertas, até 8 de janeiro, 

inscrições para a Oficina de Pintura 
em Camiseta, com Francisco Anto-
nio Bandeira. A atividade é grátis 
e voltada para filhos de servidores 
da UFC. Mais informações no De-
partamento de Desenvolvimento 
Humano/SRH: 3366.7412.

O Vice-Reitor da UFC, Henry 
Campos, assumiu na última quinta-
feira (17) a Vice-Presidência da As-
sociação Brasileira de Transplantes 
de Órgãos. A entidade é presidida 
por Ben-Hur Ferraz-Neto. Médi-
co nefrologista, o Prof. Henry já 
realizou cerca de 300 transplantes 
e esteve na direção da ABTO em 
várias gestões. De 1999 a 2001 foi 
seu Presidente.

O Conselho Universitário 
da Universidade Federal do 
Ceará aprovou quinta-feira 
(17) a  proposta de criação do 
Instituto de Educação Física e 
Esportes (IEFES). De acordo 
com o Coordenador de Ativi-
dades Desportivas e Lazer da 
UFC, Prof. Antonio Barroso 
Lima, com a criação do Insti-
tuto poderá ser implantado o 
primeiro mestrado da área no 
Norte e Nordeste.

Além disso, a nova unidade 
acadêmica poderá instalar o 
Centro de Alto Rendimento 
Esportivo. “É nossa meta trans-
formá-lo em centro de excelên-

 ACI: Premiação

UFC cria o Instituto de Educação Física 

 A Pró-Reitoria de Extensão da 
UFC recebe, até o dia 23, doações de 
livros novos e seminovos, didáticos 
e paradidáticos. É para a Campanha 
Natal pela Vida, do Comitê de En-
tidades no Combate à Fome pela 
Vida. Os livros serão destinados a 
bibliotecas das sete comunidades 
COEP/CE e a projetos onde o Co-
mitê atua. As doações devem ser 
entregues na Av. da Universidade, 
2932 - Benfica.

cia”, diz o Coordenador. 
O Centro abrigará, além dos 

equipamentos já existentes, local 
para alojar delegações esportivas 
e um auditório. O espaço servirá 
também para o desenvolvimento 
de projetos em parceria com pro-
fisissionais de Medicina, Tecno-
logia e Psicologia. Barroso Lima 
informa que novos equipamentos 
devem ser construídos com apoio 
dos governos estadual e federal. 
Contam a favor a realização da 
Copa do Mundo em 2014 e das 
Olimpíadas em 2016. O relator 
da proposta de criação do Institu-
to foi o Pró-Reitor de Graduação, 
Custódio Almeida.

Colação de GrauInternet: aviso
Será hoje, às 20h, na Concha 

Acústica, a colação de grau dos 
concludentes das faculdades de 
Direito, Educação, Economia, 
Administração, Atuária, Contabi-
lidade e Secretariado, do Centro de 
Humanidades e Instituto de Cultura 
e Arte. Formandos dos outros cur-
sos da UFC na Capital e Interior 
colaram grau em cerimônias que 
tiveram início a 9 de dezembro.

Hoje (21) e amanhã (22) será 
feita mudança de equipamentos 
na Rede Nacional de Pesquisa 
(RNP) no Ceará. A operadora 
OI irá retirar equipamentos de 
transmissão que não são mais 
utilizados na sede do Núcleo de 
Processamento de Dados no Pici. 
Com isso, poderá haver instabili-
dade e falta de conectividade na 
rede UFC-Pici nesses dias.

A Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará 
(Fadir - UFC) consegue, mais 
uma vez, este ano, uma das 
melhores taxas de aprovação no 
Exame da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), em todo o País. 
De 2007.2 a 2009.1, o percentual 
de êxito do egressos da UFC é de 
74,8%, em média. Mais informa-
ções: 3366.7834.

Direito na OAB 

Márcia Vieira, Fernando Joceli-
to, Vania Tajra e Eriberto Sales, jor-
nalistas da Rádio  Universitária FM 
107,9, formam a equipe que venceu 
o Prêmio da Associação Cearense 
de Imprensa (ACI), na categoria 
Radiojornalismo. A  matéria  pre-
miada foi “Hospital Universitário: 
50 anos de desafios”. É o 6° prêmio 
da Rádio este ano.

A Faculdade de Educação da 
UFC, com apoio do MEC, inicia 
em 1° de fevereiro o Curso de 
Especialização em Atendimento 
Educacional Especializado. O 
curso,  na modalidade a distância, 
voltado para inclusão de pessoas 
com deficiência, formará pro-
fessores da rede pública de 639 
municípios. Veja a lista de sele-
cionados: http://sites.google.com/

Educação Especial


