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Reuni: Novos concursos e mais bolsas
Ainda este ano, a Universida-

de Federal do Ceará deverá abrir
concursos para 120 vagas de pro-
fessor e incorporar 30 novos pro-

fessores já selecionados. Também
ofertará 70 novas bolsas para alu-
nos de pós-graduação e 61, de

Iniciação à Docência, para os de
graduação. Ao mesmo tempo, R$
10 milhões serão investidos em

novas unidades acadêmicas. Es-
sas questões foram discutidas, no
último dia 5, em reunião do Comi-

tê Gestor do Reuni na UFC.
Na próxima quarta-feira, dia

11, o Reitor em exercício, Prof.

Humanas promove seminários no Dragão
O Núcleo Humanas da UFC

realiza dois seminários este mês,

no Centro Dragão do Mar de Are

e Cultrura. O primeiro, no dia 18,

entre 8h e 17h, tem como tema

“As Humanidades na formação

continuada de professores: Di-

versos olhares, múltiplos sentidos

e vários contextos”. O segundo,

no dia 25, enfocará o tema “Para

uma escola de diversidades,

O Chanceler de Cabo Verde,

Victor Borges, visita amanhã, dia

10, a Reitoria da UFC. No en-

contro com o  Reitor em exercí-

cio, Prof. Jesualdo Farias, às 15h,

será discutida a questão do Cen-

tro de Estudos Brasil-Cabo Ver-

de, a ser instalado na UFC. No

auditório do MAUC, às 16h, o

Chanceler falará sobre “A gra-

duação de Cabo Verde e os de-

safios do desenvolvimento”, bem

assim sobre o futuro das relações

daquele País com o Brasil.

 Cabo Verde na UFC

Até hoje para recorrer
Os candidatos a cargos téc-

nico-administrativos na UFC têm

até hoje, dia 9, para apresenta-

rem recursos com relação ao re-

sultado do concurso. A CCV -

Coordenadoria de Concursos li-

berou os resultados em sua pági-

na eletrônica - www.ccv.ufc.br

- na última sexta-feira. Outras in-

formações: 3366 9522.

 Sílvio Caldas
O livro “Sílvio Caldas, o

seresteiro do Brasil”, de Carlos

Marques, que traz o selo das Edi-

ções UFC, terá lançamento nacio-

nal na próxima sexta-feira, dia 13,

às 19h30min, no Centro Cultural

Oboé. O autor e a obra serão apre-

sentados pelo jornalista Cid Carva-

lho. Durante o evento, as músicas

de Caldas, serão interpretadas por

Fernando Hugo, Manuel Azevedo e

Raimundo Falcão, com acompanha-

mento dos músicos Pedro Ventura

e Joãozinho do Violão.

(a)gentes diversos”.

Os encontros são voltados

para professores e gestores do

Ensino Basico. As inscrições para

o primeiro seminário vão até o dia

17. Par o segundo, elas serão re-

alizadas de 16 a 24. O formulário

para a pré-inscrição  pode ser so-

licitado através do e-mail

humanas@virtual.ufc.br. Ou-

tras informações: 3366 9509.

 Destaque nacional
Com índice de aprovação de

88%, os alunos recém-formados no

curso de Ciências Atuariais da UFC

foram destaque no exame de Ad-

missão do Instituto Brasileiro de

Atuária (IBA). A média nacional foi

de 52%. O aluno João Marcelo Bar-

ros Leal M. Carvalho ficou em pri-

meiro lugar na classificação geral do

exame.

Vagas para professor

Estão abertas, até o dia 4 de

julho, inscrições para concurso

público de professor adjunto dos

departamentos de Psicologia e de

Contabilidade da UFC. Candida-

tos devem possuir título de doutor

ou de livre docente. Mais infor-

mações no site www.srh.ufc.br/

editais.htm ou pelo fone:

3366.7407.

Jesualdo Farias, terá encontro, no

MEC, com a Diretora de Desen-
volvimento da Rede de Instituições
Federais de Ensino Superior, Ieda

Costa Diniz. Ele vai propor ajus-
tes no Reuni-UFC, acordados na
reunião de quinta-feira passada.

Através do Reuni, R$ 60 mi-
lhões serão investidos, na UFC,
nos próximos quatro anos. Isso

possibilitará a contratação de mais
professores e servidores técnico-
administrativos, criação de 26 no-

vos cursos, aumento no número de
bolsas e melhorias nas instalações
físicas.


