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 Semana Jurídica

 Lançamento

UFC instala Associação de Ex-alunos

Jornalismo estudantil
Gabriela Meneses, recém-

formada em Comunicação 
Social pela UFC, venceu o 
Prêmio ABTO na catego-
ria Jornalismo Estudantil, 
concedido pela Associação 
Brasileira de Transplantes de 
Órgãos. A matéria premiada 
foi “Ceará terá transplante de 
pulmão e medula”, publicada 
durante estágio em Jornalismo 
Impresso, feito por Gabriela 
no jornal “O Povo”.

  UFC de Cultura
Além de exposições, filmes, 

mostra de cultura popular e ar-
tistas nacionais e internacionais, 
o III Festival UFC de Cultura 
terá um seminário para debater o 
tema “Ceará, África, Lusofonia: 
encontros e diálogos além-mar”. 
O Festival acontece de 18 a 22 
de outubro no Benfica e Pici. 
Saiba mais no endereço: www.
festivalufcdecultura.ufc.br. 

 Associação dos Ex-Alunos 
da UFC (Assoex) será insta-
lada amanhã (14), às 19h, no 
auditório da Reitoria. A soleni-
dade será presidida pelo Reitor 
Jesualdo Pereira Farias. 

A  Assoex objetiva esti-
mular a proximidade dos ex-
alunos com a Instituição, tendo 
em vista que “o tempo vivido 
na Universidade, e que se 
reflete na vida profissional 
dos que por ela passaram, não 

Gerson Marques, Procura-
dor do Trabalho e Professor da 
UFC, lança o livro “O professor 
no Direito Brasileiro”. Será na 
sexta-feira (15), 17h, na Escola 
de Magistratura (Rua Ramires 
Maranhão do Vale, 70, Água 
Fria). O evento faz parte das co-
memorações do Dia do Professor 
na ESMEC.

O projeto “Ler para Crer: 
metodologias para a implanta-
ção de bibliotecas comunitárias 
em municípios cearenses”, do 
Departamento de Ciências da 
Informação da UFC, é um dos 
15 finalistas da quinta edição 
do Prêmio Viva Leitura. O 
concurso é dos ministérios da 
Educação e da Cultura. O pro-
jeto é coordenado pela Profa 
Lídia Eugênia Cavalcante.

Incentivo à leitura A I Semana de Pesquisa Jurí-
dica recebe inscrições de traba-
lho até 17 de outubro. O evento 
acontece de 11 a 13 de novembro, 
com o  objetivo de divulgar as 
atividades de pesquisa dos alunos 
de Direito e de grupos de áreas 
afins que desenvolvem estudos 
na graduação e na pós-graduação. 
Contato: Centro Acadêmico Cló-
vis Beviláqua, da Faculdade de 
Direito: (85) 3366.7826. 

pode ficar guardado somente 
como uma grata lembrança”, 
diz o Prof. Raimundo Holanda, 
presidente da entidade. Poderão 
associar-se os concludentes 
dos cursos de graduação ou de 
pós-graduação, na modalidade 
stricto sensu, oferecidos pela 
Instituição e os graduados pelas 
antigas faculdades agregadas, 
com diplomas emitidos pela 
UFC. Mais informações: (85) 
3366.7330.

O Centro de Tecnologia da 
UFC inscreve até 18 de outubro 
para o concurso de professor as-
sistente. A vaga oferecida é no 
Departamento de Engenharia 
de Teleinformática - setor de 
estudo Sistemas Embarcados, 
com regime de 40 horas se-
manais de trabalho. O edital n° 
257/2010, com todas as infor-
mações do concurso, encontra-
se no endereço: www.srh.ufc.
br/editais.htm.

Vaga para professor

Programa UFC TV 
Domingo: 13h30min
Reprise: Terça-feira, 19h30h
TV Ceará - Canal 5

Ciências Biológicas
A UFC e a Associação Bra-

sileira de Ensino de Biologia 
(SBEnBio) realizam o III En-
contro Nacional de Ensino 
de Biologia, IV Encontro Re-
gional de Ensino de Biologia 
da Regional Nordeste e o V 
Congresso Ibero-americano 
de Educação em Ciências Ex-
perimentais. Os eventos foram 
abertos nesse domingo (10) e  
prosseguem até hoje, no Cam-
pus do Pici.


