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 Assessoria de imprensa

 Aulas de português

UFC lança Anuário Estatístico 2010

Colóquio francês
Inscrições abertas para 100 

vagas do Colóquio Francês 
Língua Estrangeira: por uma 
política democrática de línguas, 
que acontece dia 29 deste mês, 
das 8h às 18h, no Auditório 
do Curso de História da UFC. 
Interessados devem acessar o 
blog http://coloquiofle2010.
blogspot.com. Contato: Profa 
Ticiana Teles, do Departa-
mento de Letras Estrangeiras. 
Fone: (85) 3366.7612.

A Universidade Federal do 
Ceará lança hoje (8), às 9h, no 
auditório da Reitoria, o Anuário 
Estatístico 2010 (Base 2009), 
com dados sobre ensino, pes-
quisa e extensão.

A coleta, sistematização e 
consolidação dos dados foram 
feitas pela Coordenadoria de 
Planejamento e Gestão Estraté-
gica da Pró-Reitoria de Planeja-
mento, chefiada pelo Prof. Almir 
Bittencourt da Silva.

O Curso “Português para 
concursos – Resolução de 
questões”, da Casa de Cultura 
Portuguesa da UFC, inscreve 
até 12 de dezembro. As aulas 
serão ministradas entre 5 e 14 
de janeiro de 2011, com uma 
carga horária de 30 horas. Os 
interessados podem comparecer 
à Coordenação da CCP/UFC, na 
Área 1 do Centro de Humanidades 
(Av. da Universidade, 2683 - Ben-
fica). Fone: (85) 3366.7650.

O I Workshop Internacio-
nal de Gestão do Conheci-
mento e Inovação em Saúde 
acontece hoje (8) e amanhã 
no Hotel Mareiro (Av. Beira 
Mar, 2380). Na pauta, troca 
de experiências do Brasil e 
Canadá. O evento é promovido 
pela UFC, Fiocruz,  Ripass e 
Abrasco, com apoio do Gover-
no do Estado, Funcap, BNB e 
Instituto Centec.

Inovação em saúde

Demétrio Andrade, Coordena-
dor de Comunicação da Prefeitura 
de Fortaleza, e Christianne Sales, 
Coordenadora de imprensa do 
Governo do Ceará, participam 
do debate “Limites e intersec-
ções entre Comunicação Pública 
e Marketing Político” hoje (8), 
16h, no auditório da Biblioteca 
de Ciências Humanas (Campus 
do Benfica). A promoção é dos 
alunos da disciplina de Assessoria 
de Comunicação, do Curso de 
Comunicação da UFC.

O Anuário terá, também, versão 
eletrônica, que estará disponível, 
em breve, no portal www.ufc.
br. O objetivo é dar a público 
informações dentro do princípio 
da transparência administrativa e 
propiciar um bom planejamento 
das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. “A ideia é mostrar onde 
é gasto o dinheiro do contribuinte 
e o que damos em troca”, diz o 
Pró-Reitor de Planejamento, Prof. 
Ernesto Pitombeira.

O PET-Economia promove, 
de 10 a 12 deste mês, a  VIII Jor-
nada Econopet e o V Seminário 
de Conjuntura Econômica sobre 
“Perspectivas de crescimento 
da economia brasileira”. As 
inscrições podem ser presenci-
ais, na Av. Universidade, 2431 
- Benfica, ou ainda on-line, 
por e-mail: peteco.ufc@gmail.
com.br, ou pelo telefone (85) 
3366.7830. Pede-se a doação de 
1 kg de alimento.

Conjuntura econômica

Estão abertas, até amanhã 
(9), inscrições ao II Ciclo In-
ternacional de Diálogos em 
Antropologia, Imagens e Artes, 
que se realiza de 9 a 12 de 
novembro, no Centro Dragão 
do Mar de Arte e Cultura. A 
promoção é do Laboratório de 
Antropologia e Imagem do De-
partamento de Ciências Sociais 
da UFC. Mais informações em: 
www.lai.ufc.br. 

Imagem e Antropologia  Concurso de logo
A Casa de Cultura Hispânica 

realiza concurso para criação do 
logotipo em comemoração ao 
seu Jubileu de Ouro (50 anos), 
a ser comemorado em 2011. 
Inscrições até 12 de dezembro. 
Podem participar servidores do-
centes e técnico-administrativos 
da CCH/UFC, ativos ou apos-
entados e alunos e ex-alunos da 
CCH. Mais informações: (85) 
3366.7646.


