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 Academia de Ciências

 Recém-ingresso

Conselho do Complexo Hospitalar se reúne  

Cursos de cinema
A Casa Amarela Eusélio 

Oliveira, da UFC, está com 
inscrições abertas para cursos 
de Cinema e Vídeo e de Cine-
ma de Animação. O Curso de 
Cinema e Vídeo começa em 
14 de março (aulas de segunda 
a quinta-feira, das 19h às 21h 
horas), e o de Cinema de Ani-
mação em 15 de março (aulas 
às terças, quartas e quintas, das 
15h às 17h). Mais informações 
pelo fone: (85) 3366.7772 / 
3366.7773.

  Parceria com Sobral
A UFC assinou com a 

Prefeitura de Sobral termo de 
cooperação que vai possibilitar 
que, a partir de março, o curso de 
graduação em Música do Campus 
da UFC naquela cidade passe a 
funcionar em área da Escola de 
Comunicação, Cultura, Ofícios 
e Artes (ECOA).  O documento 
foi assinado pelo Reitor Jesualdo 
Farias e o Prefeito Veveu Arruda, 
semana passada durante visita 
de comitiva da UFC a Sobral.

 Em continuidade ao 
programa de reestruturação 
dos hospitais universitários, 
o Conselho Técnico-Cientí-
fico do Complexo Hospita-
lar da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) se reuniu 
na última sexta-feira (21) 
com o Vice-Reitor, Prof. 
Henry Campos, na sala de 
reuniões da Reitoria.

Na ocasião, o Conselho 
analisou o novo organo-
grama do Hospital Uni-

A Pró-Reitoria de Graduação 
da UFC informa que as inscrições 
do Projeto Recém-Ingresso 
da 2011 foram adiadas para o 
período de 27 a 31 de janeiro. 
O motivo foi a modificação do 
período de matrícula. O projeto 
é voltado para os estudantes 
que efetuarem matrícula, mas 
que iniciarão os estudos no 
segundo semestre letivo. Mais 
informações: 3366.9519. 

O Prof. Benildo Sousa Ca-
vada, do Departamento de Bio-
Química e Biologia Molecular 
da UFC, é o novo membro titu-
lar da Academia Brasileira de 
Ciências. Ele atua nas áreas de  
Bioquímica Vegetal, Biologia 
Estrutural, Proteínas e Lecti-
nas. Já publicou cerca de 190 
trabalhos completos em revistas 
científicas indexadas e orientou 
23 doutorandos, 39 mestrandos 
e mais de 70 bolsistas.

versitário Water Cantídio  e  
definiu algumas ações a ser-
em implementadas naquela 
unidade que integra, junto 
com a Maternidade Esco-
la Assis Chateaubriand, o 
Complexo Hospitalar desta 
Universidade.

O Conselho  Técnico-
Científico é formado por 
representantes dos departa-
mentos da área de saúde da 
UFC, a exemplo da  Dire-
toria da Faculdade de Me-

Orçamento da UFC quadruplica em três anos
A Universidade Federal 

do Ceará quadruplicou, no 
período de 2008 a 2010, os 
recursos para aquisição de 
equipamentos e material 
permanente destinados às 
diversas unidades acadêmi-
cas dos campi de Fortaleza, 
Sobral, Cariri e Quixadá. 

Até  quinta-feira (27), 
ficam abertas inscrições para o 
curso de formação continuada 
“Epistemologias e Tecnologias 
para o Ensino das Ciências 
Humanas e Sociais”, destinado 
a professores da rede pública. A 
promoção é do Núcleo Humanas 
da UFC. São ofertadas 90 
vagas. O interessado pode obter 
mais informações no site www.
virtual.ufc.br/humanas e na 
Secretaria do Núcleo pelo fone 
(85) 3366.9032. 

Formação: Humanas

Em 2010 foram aplica-
dos  R$ 17.576.631,39. Em 
2009, o orçamento foi de  R$ 
9.526.921,23 e, em 2008, os 
investimentos alcançaram  
R$ 4.034.766,27. Os itens 
adquiridos englobam desde 
mobiliário a equipamentos 
para laboratórios.


