
Jovem Cientista
O Centro de Ciências da 

UFC sedia amanhã (25), a partir 
das 9h30min, reunião de apre-
sentação da edição 2013 do Prê-
mio Jovem Cientista, promovido 
pelo CNPq. Na ocasião, serão 
apresentadas as categorias do 
prêmio, vencedores de edições 
anteriores ,e será distribuído  
material informativo. Também 
serão definidas estratégias locais 
de divulgação para o Prêmio Jo-
vem Cientista. 

     CNPq     
     (61) 3211 9409

Coordenação pedagógica
Professores cearenses da 

rede pública que atuem na coor-
denação de escolas da rede públi-
ca podem se inscrever até 15 de 
julho,  para especialização a dis-
tância em Coordenação Pedagó-
gica. A formação é iniciativa do 
Instituto UFC Virtual e ofertará 
600 vagas em 158 municípios 
cearenses. Edital e formulário de 
inscrição podem ser acessados 
em www.virtual.ufc.br/gpege.

     UFC Virtual       
     (85) 3366 9024

Café acadêmico
Interessados em Neuropsico-

logia podem participar do Café 
Acadêmico promovido hoje (24), 
a partir das 15h, pelo PET de Psi-
cologia. O local do evento será o 
Auditório Rachel de Queiroz, na 
área II do Centro de Humanidades, 
e a convidada, a psicóloga Silvana 
Caiana Fernandes. Não há necessi-
dade de inscrição prévia.  

     PET-Psicologia         
      (85) 3366 7728

Redes sociais da UFC facilitam interação com a comunidade
Num trabalho da Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucio-

nal (CCSMI), a Universidade Federal do Ceará também está nas redes sociais Twit-
ter, Facebook e Flickr, como forma de comunicar ações administrativas e projetos de 
pesquisa, extensão e de cultura e arte para a sociedade e propiciar mais interação com 
a comunidade. O primeiro perfil oficial da UFC foi no Twitter, em  2010, que soma 
mais de 4.530 tweets e conta com mais de 16.300 seguidores. Com o novo Portal 
da UFC, no ar  desde outubro passado, foi criado perfil oficial da Instituição no Fa-
cebook, agora com mais de 2.100 fãs.  A UFC também tem perfil na rede social de 
imagens Flickr,  que permite à imprensa local e nacional, baixar fotos gratuitamente.

       Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
      (85) 3366 7331
    

 Seminário na CJA debate gestão de pessoas na UFC 
A primeira etapa do Seminário de Gestão Acadêmica 2013 da UFC acontece na 

próxima quarta-feira (26), das 8h às 17h30min, na Casa de José de Alencar (Av. Wa-
shington Soares, 6055 – Messejana).  O reitor Jesualdo Farias, pró-reitores e diretores 
de unidades acadêmicas irão refletir sobre o tema “A gestão de pessoas na UFC”.  Pela 
manhã, o programa terá mesa-redonda sobre “Gestão de Pessoas na UFRN”, com a 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Mirian Dantas dos Santos, e o Pró-Reitor Adjunto 
de Graduação, Adelardo Adelino Dantas de Medeiros, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). À tarde, a partir das 14h, o Prof. Davi Romero, Di-
retor do Campus da UFC em Quixadá, apresentará o tema “Diagnóstico e análise 
da carga-horária docente da UFC”, a partir da questão “Quais os desafios da gestão 
acadêmica da UFC?”.

     Gabinete do Reitor 
      (85) 3366 7338

Nº 804 - 24.06.2013

UFC NOTÍCIA
Coordenadoria de Comunicação Social 
e Marketing Institucional

Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC - Av. da Universidade, 2853

Campus do Benfica - Fortaleza-CE - CEP: 60020-181 - Fone: (85) 3366.7331 - Fax: (85) 3366.7330

E-mail: ufcinforma@ufc.br - Twitter: @UFCinforma -  www.ufc.br

Missa: 110 anos do Direito
Um grupo de alunos e de servidores 

docentes e técnico-administrativos da 
UFC prepara missa de ação de graças que 
celebrará os 58 anos da instituição os 110 
da Faculdade de Direito. A cerimônia reli-
giosa, que será presidida pelo Monsenhor 
Manfredo Ramos, acontecerá na próxi-
ma terça-feira (25), às 19h, no Auditó-
rio Prof. Antonio Martins Filho daquela 
faculdade (Rua Meton de Alencar, s/n, 
Centro). A data marca o aniversário de 
instalação da Universidade.  Professores e 
servidores, da ativa e aposentados,  alunos 
e ex-alunos são convidados.

      Prof. Flávio Gonçalves
      (85) 9634 9457

Assessoria em pesquisa
Raimundo Wilane de Figueiredo, pro-

fessor associado IV do Departamento de 
Tecnologia de Alimentos da UFC, será 
empossado hoje (24) como membro do 
Comitê de Assessoramento em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq). O pesquisador 
será o único representante da Região Nor-
deste nesse campo, que conta ainda com 
dois docentes da Unicamp e da UFMG.  
O comitê julga, analisa, seleciona e acom-
panha projetos de pesquisa e formação de 
recursos humanos em diversos âmbitos.

     Prof. Wilane de Figueiredo
     (85) 3366 9944

 

           


