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 Crise econômicaHUWC e MEAC fazem Jornada Científica 

Alface americana e colorida; 
beringela japonesa,cenoura, 
cheiro verde, acelga chinesa 
e tomate cereja são alguns 
produtos à venda  na Horta 
Didática da UFC, às quartas-
-feiras, das 8h às 11h.  A Horta 
é vinculada ao Departamento 
de Fitotecnia, no Campus do 
Pici, em Fortaleza.

De acordo com o Prof. Ro-
berto Takane, chefe da Horta,  
os cultivares foram adquiridos 
junto a principais empresas de 

 Pré-Vestibular

Será aberta hoje (27) a 
Jornada Científica Anual dos 
Hospitais Universitários da 
UFC – 2012. O evento acon-
tecerá na Sala C da Biblioteca 
da Faculdade de Medicina e 
prossegue até 3 de março.

Integra-se às comemora-
ções dos 50 anos do Programa 
de Residência Médica dos 
Hospitais Universitários da 
UFC, o mais antigo do Estado 
do Ceará.

O encontro tem como obje-
tivos atualizar conhecimentos 

O curso de extensão em 
Língua e Cultura Francesa para 
Gastronomia 2012.1, resultado 
de parceria entre o Curso de 
Gastronomia do Instituto de 
Cultura e Arte e o Departamento 
de Letras Estrangeiras da UFC, 
começa no próximo dia 6 de 
março. As pré-inscrições podem 
ser feitas pelo e-mail: gastrono-
mieufc@gmail.com. A taxa 
única é de R$ 90,00. Contatos: 
(85) 3366.7611.

científicos e discutir as ativida-
des do Hospital Universitário 
Walter Cantídio e da Mater-
nidade-Escola Assis Chateau-
briand, bem como congregar 
médicos e demais profissionais 
da saúde que ingressam ou já 
atuam no HUWC e MEAC.

A Jornada Científica é uma 
nova proposta implementada 
pelo atual Coordenador de En-
sino e Pesquisa dos Hospitais 
Universitários da UFC, Prof. 
Renan Montenegro Júnior. 
Contato: (85) 3366.8600.

Inaugurações na UFC
Nessa terça-feira (28), às 

16h, o Reitor Jesualdo Pereira 
Farias inaugura, no Centro de 
Ciências, no Campus do Pici, 
o bloco da Administração 
do Departamento de Física e 
outro onde funcionarão labo-
ratórios de ensino da Física.

O Curso Pré-Vestibular do 
Centro de Ciências da UFC 
está com inscrições abertas até 
o preenchimento das 200 vagas 
ofertadas em duas novas turmas. 
As matrículas podem ser feitas 
de segunda a sexta-feira, no 
horário de 15h às 19h, no Bloco 
902 do Centro de Ciências. Mais 
informações pelo fone: (85) 
3366.9780.

O Núcleo de Economia Polí-
tica (Viès), vinculado à Faculda-
de de Economia, Administração, 
Atuária, Contabilidade e Secreta-
riado Executivo da UFC, inscre-
ve, até 15 de março, para o curso 
“Da crise econômica à crise 
das Ciências Econômicas”. Os 
interessados podem inscrever-
-se pelo e-mail inscricaovies@
gmail.com. O curso começa dia 
16 de março, terá 16 horas-aula 
e renderá certificado de partici-
pação. Grátis.

Hortaliças à venda no Campus do Pici
semente internacionais, sendo 
escolhidas as variedades de 
melhor sabor e mais adaptabi-
lidade. 

As hortaliças foram produ-
zidas sob a responsabilidade do 
professor e apenas defensivos 
naturais foram utilizados no 
processo. Quem for comprar as 
hortaliças deverá levar sacola. 
A renda obtida com a venda dos 
produtos será revertida para a 
compra de materiais, fertili-
zantes e sementes para a Horta.

 Francês e gastronomia

Raimundo Holanda 
A missa de 30o Dia de fa-

lecimento do Prof. Raimundo 
Holanda, ex-Presidente da 
Associação de Ex-Alunos da 
UFC, será hoje (27), às 18h, 
na capela do Hospital Militar 
(Av. Desembargador Moreira, 
1500 - Aldeota).


