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 Coral na Austrália

 Primeira tese

Projeto Farmácias Vivas é premiado pelo MinC

Se você é servidor docente 
ou técnico-administrativo 
da UFC ou aluno do Pro-
grama Estudantes Convênio 
de Graduação (PEC-G) e 
Pós-Graduação (PEC-PG) 
pode solicitar uma vaga no 
primeiro semestre dos cursos 
básicos das Casas de Cultura 
Estrangeira em 2012.1. 

 José de Alencar
O Ministério da Educação, 

após licitação, assinou acordo 
com empresa administradora 
de benefícios de saúde para 
que servidores de instituições 
federais na área de Educação, 
como a UFC, possam aderir a 
planos de saúde e de serviços 
odontológicos.

Podem aderir ao Plano 
Brasil de Saúde servidores 
na ativa ou aposentados, in-
cluindo seus dependentes, e 

A convite da Associação de 
Corais Universitários da Aus-
trália, o Coral da UFC realizará 
turnê naquele país. De 24 de 
novembro a 19 de dezembro, 
apresenta o espetáculo “Bo-
randá Brasil” em Melbourne, 
Adelaide, Sidney e na capital, 
Camberra. Antes, faz temporada 
no Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura, dias 4, 5, 6, 11, 
12 e 13 de novembro, às 20h, 
e show em Matão (SP), dia 17.

pensionistas. O Plano tem como 
objetivo oferecer mais opções 
de assistência médica e odon-
tológica aos trabalhadores pelo 
custo de um plano coletivo.

Os servidores podem utilizar 
o auxílio-saúde concedido pela 
União (de R$ 72 a R$ 119), 
como parte do pagamento da 
mensalidade do plano de saúde 
contratado. Saiba mais pelo 
fone (85) 3366.7390 ou pelo 
site www.ufc.br.

Plano de saúde para servidores da Educação

O Projeto Farmácias Vi-
vas,  da UFC, está entre 
os vencedores do Prêmio 
Cultura e Saúde, concedido 
pelo Ministério da Cultura, 
através da Secretaria da 
Cidadania Cultural. Mais 
de 400 projetos foram ins-
critos, 120 selecionados 
e o da UFC recebeu nota 
máxima (100). 

Criado pelo Prof. Fran-
cisco José de Abreu Matos 
(falecido em 2008) e co-
ordenado hoje pela Profª 

A Casa de José de Alencar, 
da UFC, lança quinta-feira (3), 
às 17h, em sua sede, a “Biblio-
grafia Comentada” das obras 
de José de Alencar. O livro 
organizado pelos professores 
João Arruda, Diretor da CJA, 
e Marcelo Peloggio, do Grupo 
de Estudos José de Alencar da 
UFC. A obra, lançada pelas 
Edições UFC, referencia mais 
de 400 obras de e sobre Alencar.

Mary Anne Medeiros Ban-
deira,  o Farmácias Vivas 
tem como base o Horto de 
Plantas Medicinais da UFC 
e é vincula-se ao Laboratório 
de Produtos Naturais, insta-
lado junto ao bloco do De-
partamento de Química, no 
Campus do Pici. 

Suas atividades envolvem 
cultura e arte, além de saúde 
e cidadania, daí a justificati-
va da premiação pelo MinC. 
Livros, CDs e DVDs são 
usados nas ações educativas 

A aluna Teresa de Jesus 
Pinheiro Gomes Bandeira fará 
a defesa da primeira tese de 
doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Microbio-
logia Médica, vinculado ao 
Departamento de Patologia e 
Medicina Legal da Faculdade 
de Medicina. Será sexta-feira 
(4), às 9h, no Auditório Paulo 
Marcelo, daquela Faculdade.

As inscrições começam hoje 
(31) e vão até 4 de novembro de 
2011. Interessados devem diri-
gir-se à Coordenação Geral das 
Casas de Cultura, no horário 
de 8h às 12h e de 14h às 17h 
(Área 1 do Centro de Humani-
dades – Campus do Benfica). 
O resultado da solicitação será 
conhecido em 15 de dezembro.

Casas de Cultura recebem pedido de vagas 


