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 Videoconferência

 Prêmio

Festival UFC de Cultura afina programação

Planos de saúde
O sistema de cálculo do 

auxílio-saúde dos servidores 
federais mudou.  Na UFC, a 
Superintendência de Recursos 
Humanos está recadastrando os 
servidores que recebem o auxí-
lio referente ao plano de saúde. 
Dependendo do caso, muitos 
não receberão o benefício de 
setembro. A situação será regu-
larizada em outubro, inclusive 
com pagamento do retroativo 
relativo a setembro.

 Direito aprovado
O Curso de Direito da UFC 

está entre os melhores do País, 
considerando o desempenho de 
seus alunos no Exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Na 
edição 2010.1, o Curso da UFC  
obteve percentual de aprovação 
de 69.4%, ficando entre os dez 
melhores de um total de 1.124 
cursos jurídicos do País. 

 A cantora portuguesa Tere-
sa Salgueiro, ex-vocalista do 
grupo Madredeus, e a cuba-
na radicada em Cabo Verde 
Mayra Andrade são destaques 
da programação musical do III 
Festival UFC de Cultura. 

Com debates, oficinas, 
exposições e, claro, shows, o 
Festival  acontece de 18 a 22 
de outubro, com atividades 
nos campi do Benfica e Pici. 
Nos dias 18 e 19 os shows se-

Cacau Jr. e Karine da Silva 
Lima, alunos do Curso de Es-
tilismo e Moda da UFC, con-
quistaram o primeiro lugar no 
Iguatemi Mix 2010, com criações 
feitas com material reciclável. A 
competição ocorreu no espaço 
Estúdio de Criação, coordenado 
pelo estilista Mark Greiner. 

O Conselho Universitário 
da UFC (Consuni), em re-
união realizada na manhã de 
quinta-feira (30), aprovou as 
propostas de criação de mais 
três cursos de graduação. Com 
esses, a UFC passa a ter 103 
graduações.

Em Fortaleza, serão insta-
lados os cursos de Matemática 
Industrial (bacharelado), no 

Consuni aprova criação de mais três cursos
Centro de Ciências, e o dePeda-
gogia (semipresencial), na Fa-
culdade de Educação (Faced). 

Para o Campus do Cariri, 
foi criado o de Gestão Públi-
ca e Social, na modalidade 
bacharelado. O relator das três 
propostas foi o Prof. Custódio 
Luís de Almeida, Pró-Reitor de 
Graduação. Mais informações 
pelo fone: (85) 3366.9410.

O Núcleo de Tecnologias e 
Educação a Distância em Saúde 
da Faculdade de Medicina da 
UFC realiza quarta-feira (6), 
às 15h, a palestra “Periódicos 
eletrônicos” com a Profª Juliana 
Buse, do Departamento de Ciên-
cias da Informação/UFC. Será 
na sala de videoconferência do 
Nuteds/UFC. Para assistir pela 
internet é só acessar o endereço: 
http://telessaude.medicina.ufc.
br, digitar o nome da sala: “pales-
tra” e a senha: “telessaude”.

rão, respectivamente, de Teresa 
Salgueiro e Mayra Andrade, na 
Concha Acústica da Reitoria, 
no Benfica, às 21h.

A partir da quarta-feira, 
apresentam-se no Pici os can-
tores Chico César (20/10), 
Mart’nália (21/10), Otto e Céu 
(ambos em 22/10).

 O Festival tambem terá con-
vidados locais como Manassés, 
Syntagma e Breculê. Mais in-
formações: (85) 3366.7319.

Estão abertas até 10 de ou-
tubro inscrições (grátis) para o 
II Simpósio História da Mídia 
do Nordeste, que acontecerá 
de 13 a 15 de outubro, no 
Centro Dragão do Mar de Arte 
e Cultura. Os interessados 
devem acessar o site www.
midianordeste.org.br. O evento 
é uma realização do Instituto 
de Referência da Imagem e do 
Som - IRIS, em parceria com a 
UFC, BNB e Funcap. 

História da Mídia

Programa UFC TV 
Domingo: 12h30min
Reprise: Terça-feira, 19h
TV Ceará - Canal 5


