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 Concursos

 Colação em Sobral

Mais autonomia nas universidades federais

 

Evento nacional discute hipertexto e EaD
Pesquisadores interessa-

dos no uso de novas tecolo-
gias voltadas para a educação 
poderão participar do II Co-
lóquio Nacional sobre Hiper-
texto (Chip), que acontecerá 
nos dias 5 e 6 de agosto, no 
Campus do Benfica da UFC. 

Com o lema “Educação 
a Distância (EaD) em Tela”, 
o evento é promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação 
em Linguística e o Grupo 

 Fisio e Farmacologia
Encerra-se sexta-feira (30) o 

VIII Curso de Iniciação Científi-
ca em Fisiologia e Farmacologia 
Prof. Luiz Capelo. A programação 
tem início às 9h, com o grupo de 
teatro da Seara da Ciência. Às 
10h, Gerhard Malnic, Professor 
Emérito da USP, ministra palestra. 
Será no auditório do Departamen-
to de Fisiologia e Farmacologia da 
UFC (Rua Cel. Nunes de Melo, n° 
1127 - Rodolfo Teófilo). 

Três decretos e uma medida 
provisória assinados, na última 
segunda-feira (19), pelo Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, 
estabelecem mais autonomia 
orçamentária e administrativa 
para as universidades federais. 

Agora, será permitido que o 
orçamento não empregado até 
o final do exercício de cada ano 
possa ser utilizado no exercício 
seguinte. Também poderão 
ser feitos concursos públicos 

Colam grau, na próxima 
sexta-feira (30), às 20h, seis 
graduandos do Curso de Eco-
nomia do Campus da UFC 
em Sobral. A solenidade será 
presidida pelo Reitor Jesualdo 
Farias, no auditório do Curso de 
Medicina daquele Campus (Av. 
Comandante Maurocélio Rocha 
Ponte, n° 100 - Derby). Esta será 
a última solenidade de colação 
de grau do semestre.

O Ministério da Saúde anun-
ciou, segunda-feira (19), a libe-
ração de R$ 100 milhões para a 
reestruturação e requalificação 
de 45 hospitais federais univer-
sitários. O Hospital Universitá-
rio Walter Cantídio (HUWC) 
e a Maternidade-Escola Assis 
Chateaubriand (MEAC), vin-
culados à Universidade Federal 
do Ceará, receberão, respec-
tivamente, R$ 2,15 milhões e 

Complexo Hospitalar recebe mais de R$ 4 mi
R$ 1,96 milhões. O valor será 
repassado, a partir de agosto, 
pelo Fundo Nacional de Saúde, 
dentro do Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hospitais 
Federais (Rehuf).

 Essa é a primeira parcela de 
um total de R$ 300 milhões que 
o Ministério irá transferir, até o 
final do ano, para os hospitais 
universitários federais. O Rehuf 
foi instituído em 27 de janeiro.

A UFC inscreve, até quarta-
feira (28), para concurso que 
selecionará professores subs-
titutos no Centro de Ciências 
e na FEAAC. São três vagas, 
todas com regime de trabalho 
de 40 horas semanais. Exige-se 
diploma de graduação. A taxa 
de inscrição é de R$ 54,00. 
O edital n° 229/2010, com os 
respectivos setores de estudos 
e departamentos vinculados, 
encontra-se no site www.srh.
ufc.br/editais.htm.

para substituição automática de 
técnicos-administrativos, em caso 
de exonerações, aposentadorias e 
falecimentos. Os decretos preve-
em ainda créditos suplementares 
para os hospitais universitários, 
criação de um banco de técnicos-
adminstrativos e a definição da 
assistência estudantil como políti-
ca de Estado. A medida provisória 
visa tornar mais transparente 
a relação com as fundações de 
apoio à pesquisa.

de Pesquisa Hiperged da UFC, 
em parceria com o Mestrado 
em Linguística da Universidade 
Estadual do Ceará (Uece). 

O II Chip tem cinco áreas 
temáticas: Ensino de Línguas em 
EaD, Letramentos e Gêneros Di-
gitais, Formação de Tutores, Ma-
terial Didático em EaD e Design 
Instrucional. A ficha de inscrição, 
bem como as informações sobre 
taxas e prazos, estão no site da 
UFC (www.ufc.br).


