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 Para bolsistasConsuni define lista tríplice para Reitor

 Educação Matemática

A lista tríplice a ser enca-
minhada à Presidente Dilma 
Roussef, para indicação do 
Reitor e Vice-Reitor da Uni-
versidade Federal do Ceará, 
é composta pelos nomes dos 
professores Jesualdo Farias, 
Henry de Holanda Campos e 
Ernesto Pitombeira. 

A definição dos nomes foi 
feita pelo Conselho Univer-
sitário, em reunião no último 
dia 6. A UFC tem prazo até  8 
de agosto para enviar a lista 
à Presidência da República.

Idealizada para ser um idio-
ma universal, o Esperanto pode 
ser estudado em curso ofertado 
em nível de extensão pelas Ca-
sas de Cultura Estrangeira da 
UFC. As inscrições de novatos 
e veteranos para o semestre 
2012.2 estão abertas até 15 
de julho, exclusivamente pela 
Internet, através do site www.
esperanto.ufc.br. Mais infor-
mações 3366 7606 / 3366 7607.

Na reunião do Consuni, o 
Presidente da Comissão Eleito-
ral Central, Prof. Maurício Be-
nevides Filho, fez um relato do 
processo de consulta realizado 
a 31 de maio. Ressaltou que to-
das as normas eleitorais foram, 
rigorosamente, cumpridas. 

O Consuni destinou 22 votos 
ao Prof. Jesualdo Farias, quatro 
ao Prof. Henry Campos e três 
ao Prof. Ernesto Pitombeira. O 
novo Reitor cumprirá mandato 
de quatro anos, com início em 
outubro do corrente ano. 

Ressocialização de jovens em conflito com a lei
O “IV Seminário Direitos 

da Criança e do Adolescente: 
Todos devem conhecer” vai 
debater o papel dos educado-
res na ressocialização de jo-
vens em conflito com a lei. 

Interessados já podem ins-
crever-se para o encontro, que 
acontecerá nos dias 14 e 15 
de junho, no auditório Valnir 
Chagas, da Faculdade de Edu-

A UFC em parceria com 
a Universidade Estadual do 
Ceará promovem, de 26 a 29 de 
junho, o 3º Simpósio Internacio-
nal de Pesquisa em Educação 
Matemática. O Encontro acon-
tece na Faculdade 7 de Setembro 
(Av. Almirante Maximiniano da 
Fonseca, 1395 - Luciano Caval-
cante), em Fortaleza. Para mais 
informações e inscrições basta 
acessar www.ufc.br.

O Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) inscreve 
até 20 de agosto, bolsistas can-
didatos à 10ª edição do Prêmio 
Destaque na Iniciação Científica 
e Tecnológica. Desta vez, além 
da categoria “Bolsista de Inicia-
ção Científica”, os estudantes 
também poderão inscrever-se na 
categoria “Bolsista de Iniciação 
Tecnológica”. Mais informações 
em http://destaqueict.cnpq.br.

 Curso de Esperanto

cação da UFC. Basta compa-
recer ao estande na cantina da 
Faced, a partir das 18h, pagar 
uma taxa de R$ 5,00 e doar um 
quilo de alimento não perecível, 
a ser entregue ao Grupo Espíri-
ta Casa da Sopa. A promoção 
é da Rede de Educadores em 
Defesa da Criança e do Ado-
lescente (Reeduca) e alunos de 
Pedagogia da UFC.

Nova graduação abre inscrições hoje 
 Até o próximo dia 20, fi-

cam abertas inscrições para o 
Curso Superior de Tecnolo-
gia em Gestão da Qualidade, 
nova graduação da UFC. O 
curso é aberto à comunidade 
em geral, mas 70% das vagas 
são destinadas a servidores 
de nível médio da UFC. 

Interessados devem aces-
sar o site da Coordenadoria 
de Concursos (www.ccv.ufc.
br). O Curso será ofertado pela 
Pró-Reitoria de Graduação, 
sob a coordenação da Superin-
tendência de Recursos Hu-
manos da UFC. Contato: (85) 
3366.7527.


