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UFC vai selecionar 818 alunos
para cursos semi-presenciais

Oitocentos e dezoito alunos
do Interior do Estado terão a
chance de fazer um curso de
graduação na Universidade Fe-
deral do Ceará, sem sair de
casa. As inscrições para o Ves-
tibular dos cursos semi-
presenciais, a serem oferecidos
no âmbito do projeto Universi-
dade Aberta do Brasil, do Go-
verno Federal, acontecem entre
os dias 2 e 9 de maio, exclusi-
vamente através do site da
Coordenadoria de Concursos:
www.ccv.ufc.br/vestib.php3

As 818 vagas estão distribu-
ídas entre os cursos de Admi-
nistração, Química, Matemática
e Letras (Português e Inglês).
Elas estarão disponíveis para os
alunos inscritos nos pólos de
Aracati, Aracoiaba, Barbalha,

Circula esta semana o no 13 do
“Jornal da UFC”, que traz, como
manchete, a questão sucessória na
Universidade. Dentre outras ma-
térias que enriquecem a edição,
incluem-se: “Alunos da escola
pública conquistam 23,65% das
vagas do Vestibular 2007”, “Na

“Jornal da UFC”: nova edição esta semana

 Vagas para professor
Estão abertas, até 4 de maio, as

inscrições do concurso para profes-
sor auxiliar do Campus da UFC em
Quixadá. É oferecida uma vaga no
setor de estudo Linguagens e Técni-
cas de Programação. Também até o
dia 4, a Universidade inscreve para
seleção de professor visitante brasi-
leiro do setor de estudo Geoquímica
e professor visitante estrangeiro na
área de Medicina Aplicada. Mais in-
formações no site da UFC
(www.ufc.br), link “Concursos e
Editais” ou na SRH, fone 3366.7407.

 II Semana do Direito
Estão abertas inscrições para a

II Semana do Direito da UFC, a ser
realizada, entre 14 e 18 de maio,
no auditório da Faculdade de Di-
reito. O evento deste ano homena-
geia o Prof. Paulo Bonavides. Ins-
crições no Centro Acadêmico Cló-
vis Beviláqua. Mais informações
pelo fone 3254.7813.

 Educação Popular

Caucaia, Meruoca, Quixadá,
Quixeramobim, Russas, São
Gonçalo do Amarante e Ubaja-
ra. A taxa de inscrição é de R$
60,00 e o Edital do concurso,
com todas as informações, está
no site da CCV.

“É a UFC promovendo a in-
clusão social e a inclusão digi-
tal”, como afirma o Diretor do
Instituto Virtual, Prof. Mauro
Pequeno. Em setembro próximo,
realiza-se o Vestibular para o
Curso de Licenciatura em Físi-
ca, com 150 vagas em cinco ci-
dades. A UFC já enviou ao
MEC proposta para abertura,
em 2008, dos cursos de Biolo-
gia, Estilismo e Moda, Letras-
Espanhol e Letras com habilita-
ção em Libras (Linguagem Bra-
sileira de Sinais).

fila, à espera da vida” (sobre o
programa de transplantes de fíga-
do do Hospital Universitário” e “A
dimensão espiritual na formação
dos futuros médicos” (a UFC é a
primeira universidade brasileira a
oferecer a disciplina “Medicina e
Espiritualidade”).

Lançado edital de bolsas de Iniciação Científica
A Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-Graduação está com inscri-
ções abertas, até 23 de maio, para
o programa de bolsas de Inicia-
ção Científica, oferecido no âm-
bito de convênio entre UFC,
CNPq e Funcap.

A bolsa tem como missão
principal descobrir novos talen-

tos, dentre os alunos de gradua-
ção, em todas as áreas do conhe-
cimento, servindo de incentivo à
formação de novos pesquisado-
res. Prioriza os alunos com bom
rendimento acadêmico em proje-
tos de pesquisa com mérito cien-
tífico e orientação individualiza-
da e continuada.

A Faculdade de Educação da
UFC vai sediar, de 30 de maio a 2
de junho, o I Encontro Estadual de
Educação Popular. São parceiros
nessa iniciativa o Laboratório de Pes-
quisa Multimeios da UFC, Centro de
Educação da UECe, Instituto Paulo
Freire do Ceará, Centro de Desen-
volvimento Humano e Fórum de
Educação de Jovens e Adultos. In-
formações no endereço http://
hbn.multimeios.ufc.br/moodlepg

Espaço Estudante
Visite, no portal da UFC -

www.ufc.br -  o Espaço Estudan-

te. Residência universitária, bolsas,

RU, bibliotecas, acesso ao SOFIA,

dentre outras informações.


