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 Prêmio Chico Mendes

 Professor de Direito

Cordão do Caroá leva reisado ao Benfica 

O lançamento do edital do 
Programa Reuni de Orienta-
ção e Operacionalização da 
Pós-Graduação Articulada à 
Graduação (Propag) será hoje  
(19), às 15h, no auditório do 
Centro de Ciências da UFC, 
no Campus do Pici. 

Na ocasião, serão apresen-
tadas normas para solicitação 
de novas bolsas de mestrado 
e de doutorado em 2012.Tam-

 Matemática: É ouro!

A semana é do Natal! E o 
grupo Brincantes Cordão do 
Caroá, programa de extensão 
da UFC, volta a movimentar o 
Benfica. No dia 24, o reisado 
seguirá em cortejo pelas ruas 
do bairro. A concentração 
será às 18h, na Rua Paulino 
Nogueira, ao lado da Reitoria. 

Sempre no mesmo horário, 
o grupo saírá no dia 26 de 
dezembro e em 6 de janeiro, 
quando termina o ciclo na-
talino com os festejos do Dia 
de Reis. O local de concen-

O Prof. Eurípedes Antonio 
Funes, do Departamento de 
História da UFC, recebeu, na 
última quinta-feira (15) o Prê-
mio Chico Mendes de Flores-
tania, concedido pelo Governo 
do Estado do Acre. A premiação 
homenageia personalidades, en-
tidades e instituições que desen-
volvem relevantes trabalhos na 
área ambiental e na preservação 
dos ideais humanistas de Chico 
Mendes, líder seringueiro e am-
bientalista assassinado em 1988. 

tração, nesse dia, será o jardim 
da Reitoria. Diversos mestres e 
brincantes de grupos populares 
de comunidades da Capital par-
ticiparão da festa.

Entre os convidados estão 
Mestre Marcos (Palhaço Ma-
teus), do Reisado Nossa Sen-
hora da Saúde/Varjota; Mestra 
Fátima, do Reisado Nossa Sen-
hora Aparecida/Mercado Velho; 
Mestre Zé Pio, do Boi Ceará/
Goiabeiras; e Mestre Ciro, do 
Boi Juventude/Pirambu. Con-
tato: (85) 8836 0958.

HUWC realiza 10 transplante de pâncreas
A equipe do Serviço de 

Transplante do Hospital Uni-
versitário Walter Cantídio, da 
UFC, apresentou à imprensa, 
na última quinta-feira, o re-
sultado positivo do primeiro 
transplante de pâncreas rea-
lizado naquela unidade. 

A paciente, S.M.C., 42 
anos, moradora da Capital, 
tinha diabetes tipo 1. Foi 

Alunos da UFC são pre-
miados na XXXIII Olimpíada 
Brasileira de Matemática para 
Estudantes Universitários. Os  
agraciados foram Davi Lopes 
Alves de Medeiros (Medalha de 
Ouro), José Leandro Pinheiro 
(Medalha de Bronze) e Rafael 
Alves da Ponte (Menção Honro-
sa). Participaram do evento 155 
instituições de Ensino Superior.

Estão abertas, até 10 de ja-
neiro, inscrições para seleção 
de professor adjunto da Facul-
dade de Direito da UFC. São 
ofertadas duas vagas para o De-
partamento de Direito Proces-
sual, uma para o setor de estudo 
“História e Estudo do Direito” 
e uma para o setor de “Teoria 
Econômica e Direito”. O edital 
nº 349/2011 está disponível no 
site www.srh.ufc.br. Contato: 
(85) 3366.7407.

Propag 2012 será lançado nesta segunda-feira

submetida, simultaneamente, a 
transplante de pâncreas e rins 
em 26 de novembro. 

A cirurgia durou nove horas 
e contou com uma equipe 
multidisciplinar de cerca de 30 
profissionais, dentre médicos, 
enfermeiros, psicológos, nu-
tricionistas, assistentes sociais, 
farmacêuticos, entre outros. Ela  
recebeu alta no dia 13 passado. 

bém serão dadas informações 
e orientações sobre o Propag, 
que permitirá aos mestrandos 
e doutorandos da UFC atuar 
em atividades diversas junto à 
graduação.

Participarão do lançamento, 
coordenadores de programas 
acadêmicos, de cursos e pro-
gramas de pós-graduação e dos 
cursos de graduação. Contatos:  
(85) 3366.9526.


