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 Residência Agrária

 Pós-Doutor: Química

Criada Superintendência dos Hospitais

Fórum Transnacional da Emancipação
A UFC sedia, até quinta-fei-

ra (5), o “Fórum Transna-cional 
da Emancipação Humana - De-
safios da humanidade e do pla-
neta”, promovido pelo Instituto 
Crítica Radical, em parceria 
com a UFC e a Universidade 
Estadual do Ceará.

No centro dos debates e 
reflexões estarão a crise do 
capitalismo e da globalização, 
que demandam novos desafios 
para a sociedade. 

 Casa Amarela
A Casa Amarela Eusélio 

Oliveira recebe inscrições para 
as turmas 2010.2 dos cursos 
de “Cinema e Vídeo”, com 90 
horas/aula, e “Cinema de Ani-
mação”, to-talizando 60 horas/
aula. As aulas iniciam-se dia 13 
de setembro. Para inscrever-se 
é preciso apresentar documento 
de identidade e foto 3x4 recen-
te. As taxas são de R$ 200,00 
e R$ 180,00, respectivamente. 
Informações: 3366.7772.

Foi aprovada, na última sex-
ta-feira (30), pelo Conselho Uni-
versitário (Consuni) da Univer-
sidade Federal do Ceará, resolu-
ção que cria a Superintendência 
dos Hospitais Universitários, 
unindo a Maternidade-Escola 
Assis Chateaubriand (MEAC) e 
o Hospital Universitário Walter 
Cantídio (HUWC), e sua respec-
tiva estrutura.

Na ocasião, o relator e Vice-
Reitor, Prof. Henry de Holanda 

O Programa de Pós-Gradua-
ção em Química da UFC inscre-
ve, até 16 de agosto, para seleção 
de bolsista de Pós-Doutorado do 
Programa de Apoio a Projetos 
Institucionais com a Participação 
de Recém-Doutores (Prodoc). O 
edital está no site www.prppg.ufc.
br, no menu “Editais”, clican-do 
em seguida nos links “Prodoc” e 
“Química”. Contato:3366.9981.

O mês de agosto na Univer-
sidade Federal do Ceará come-
ça com 56 novos professores 
efetivos - que, em solenidade 
presidida pelo Reitor Jesualdo 
Farias, tomaram posse na tarde 
da última quinta-feira (29).

Os novos docentes estão 
distribuídos entre 12 unidades 
acadêmicas, tanto no Interior 
do Estado (Quixadá, Sobral e 
Cariri) quanto em Fortaleza. 

UFC empossa 56 novos professores efetivos

O Programa de Residência 
Agrária (PRA) da UFC parti-
cipa, entre 4 e 6 de agosto, em 
Brasília, do 3° Encontro Nacio-
nal de Pesquisa em Educação 
do Campo, do 3° Seminário 
sobre Educação Superior e as 
Políticas para o Desenvolvi-
mento do Campo Brasileiro e 
do 1° Encontro Internacional 
de Educação do Campo. O PRA 
existe desde 2004 e oferece 
estágios em 14 assentamentos 
rurais no Estado do Ceará.

Campos, anunciou que a Mater-
nidade Escola zerou sua dívida. 
Com isso, a partir do próximo 
mês, aquela unidade de saúde 
passa a ser superivitária. 

A Superintendência dos Hos-
pitais Universitários contará com 
diretorias de Ensino, Pesquisa e 
Extensão; Diretoria Administrati-
va e Diretoria de Assistência. Terá, 
também, um Conselho Consultivo 
e um Conselho Técnico-Científi-
co. Contato: 3366.8601.

Dentre os conferencistas con-
vidados, estão o ensaísta alemão 
Anselm Jappe, o professor e 
crítico francês Gérard Briche, o 
filósofo espanhol Luis Andrés 
Bredlow e a bióloga Felicidad 
Espinoza Soto. 

As atividades ocorrem na 
Quadra do CEU e no Auditório 
Rachel de Queiroz, ambos na 
Área II do Centro de Humanida-
des da UFC. Mais informações 
pelo telefone 3081.2956.

Também foram preenchidas 
oito vagas nas Casas de Cultura 
Estrangeira da UFC, que há 
mais de cinco anos não eram 
contempladas com concurso 
público para professor efetivo. 
Os 56 professores empossados 
juntam-se aos mais de 1.800 do-
centes efetivos da UFC, que se 
espalham entre seus 100 cursos 
de graduação e os mais de 80 
cursos de pós-graduação.


