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 Educação a distância

Roberto Smith recebe título de Honoris Causa

Economia Doméstica
Abertas, até o próximo 

dia 19, inscrições para a VIII 
Semana de Economia Domés-
tica, que acontece dias 22 e 23 
de novembro. O evento  vai 
promover a troca de dados e 
experiências entre estudantes, 
docentes e profissionais da 
área sobre os espaços de for-
mação e atuação do econo-
mista doméstico. Contatos:  
(85) 3366.9662 ou viiisema-
naedufc@yahoo.com.br.

  Taxa de matrícula
O Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região deu ganho de causa 
à UFC no julgamento de mérito 
da Ação Civil Pública interposta 
pe lo  Min i s t é r io  Púb l i co 
Federal, que questionava a 
constitucionalidade na cobrança 
da taxa de matrícula das Casas de 
Cultura Estrangeira. O Tribunal 
aceitou o argumento de que os 
cursos de extensão universitária, 
oferecidos pelas Casas de 
Cultura, não estão contemplados 
pela gratuidade do ensino nem 
dispõem de verbas específicas, 
sendo necessária a cobrança de 
taxas para custeá-los.

A Universidade Federal do 
Ceará fará quinta-feira (18) 
a entrega do título de Profes-
sor Honoris Causa ao Presi-
dente do Banco do Nordeste 
do Brasil, Roberto Smith. A 
solenidade está marcada para 
as 19h30min no Auditório da 
Reitoria.

De acordo com o Reitor da 
UFC, Jesualdo Farias, a hom-
enagem se deve à contribuição 
de Roberto Smith ao desenvol-
vimento da Região Nordeste. 

O Instituto UFC Virtual 
recebe inscrições,  até 26 de 
novembro, para cadastro de can-
didatos a tutores a distância pelo 
Programa Universidade Aberta 
do Brasil, em parceria com a 
UFC (UAB/UFC). Os tutores 
vão atender aos cursos de Ad-
ministração, Administração em 
Gestão Pública, e as licenciatu-
ras em Matemática, Química, 
Física, Letras/Português, Le-
tras/Inglês, Letras/Espanhol e 
Pedagogia. As inscrições são 
pelo site: www.virtual.ufc.br. 
Contato: (85) 3366 9457.

O Reitor Jesualdo Farias 
prosseguiu, na última semana, 
a série de visitas a obras em an-
damento e concluídas nos campi 
da UFC em Fortaleza. Dessa vez,  
esteve no Campus do Benfica.

Um novo prédio da Faculdade 
de Economia, Administração, 
Atuária, Contabilidade e Sec-
retariado Executivo, com cinco 
andares e investimento de R$ 

Reitor Jesualdo visita obras no Benfica 

Ele também se distingue no 
apoio a atividades da Univer-
sidade nas áreas de ciências, 
empreendedorismo, cultura, 
desenvolvimento tecnológico e 
agronegócio. 

Smith é professor aposen-
tado do Departamento de Teoria 
Econômica da UFC. O título de 
Professor Honoris Causa, pre-
visto no  Artigo 138 do Estatuto 
da UFC, equivale ao de Doutor 
Honoris Causa, sendo concedido 
a pessoas da academia.

A mostra “O futebol femi-
nino no mundo – uma seleção 
de fotos da agência da Picture-
Alliance GmbH”, começa 
quinta-feira (18), às 19h, no 
Shopping Benfica. Na ocasião, 
será realizada palestra sobre 
“Considerações sobre o futebol 
feminino no Ceará e no Brasil”, 
com o Prof.  Alexandre Ribeiro.  
Mais informações na Casa de 
Cultura Alemã da UFC, pelo 
telefone (85) 3366.7642.

Futebol feminino 

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

8,1 milhões, será inagurado em 
fevereiro de 2011.

O Reitor inspecionou também  
o novo centro de treinamento da 
Superintendência de Recursos 
Humanos; Auditório Prof. Luiz 
Gonzaga, do curso de Ciências So-
ciais; a Residência Universitária 
125; o Restaurante Universitário, 
o Núcleo de Prática Jurídica da 
Faculdade de Direito e outros.


