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Reinauguração 

.  

O Laboratório de Multimeios 
da UFC, vinculado à Faculdade de 
Educação, será reinaugurado este 
mês. O espaço ganhou uma sala 
de estudo, nova mobília e novos 
computadores, que totalizaram 30 
micros.

UFC tem cinco novos cursos de pós-graduação

Publicada no Diário Oficial 
da União de 12 de agosto, auto-
rização de abertura de concurso 
para o preenchimento de 50 
vagas de professor efetivo da 
Universidade Federal do Ceará 
ainda para este segundo semes-
tre de 2008. Outras 115 vagas já 
estão disponíveis para concursos 
a serem realizados até 2009.  As 
contratações fazem parte do 
Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão 
das  Universidades Federais 
(Reuni).  

Substitutos -  De 19 a 21, 
a UFC inscreve candidatos à 
seleção de professor substituto. 
Com um regime de trabalho de 
20 horas semanais, há vagas nos  

Autorizadas 165 vagas para professor efetivo

 Antropologia 

O Conselho Técnico-Cien-
tífico da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) apro-
vou cinco novos cursos de pós-
graduação da UFC. São eles: 
Microbiologia Médica (dou-to-
rado, conceito 4); Admi-nistra-
ção e Controladoria (mestrado 
acadêmico, conceito 3); Ad-
ministração e Con-troladoria 
(mestrado profissional,  fusão 
dos mestrados profissionais em  
Administração de Empresas 

Programa UFC TV
Domingo 12h30min
Reprise: Segunda, 18h
TV Ceará - Canal 5

e Controladoria, conceito 3); 
Química (mestrado e doutorado, 
fusão dos programas de Química 
Orgânica e Inorgânica, conceito 
5); Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica em Medicamentos 
(doutorado, em associação am-
pla, coordenado pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Norte, conceito 4). Nova reunião 
do Conselho da Capes prevista 
para setembro deverá avaliar os 
demais cursos submetidos pela 
UFC à Coordenação.  

departamentos de Química Orgâ-
nica e Inorgânica (2), Bio-química 
e Biologia Molecular (1), Enge-
nharia Mecânica e de Produção 
(1), Fundamentos da Educação 
(1) e Administração (2). Com  
regime de 40 horas se-manais, há 
duas vagas no Departamento de 
Economia Doméstica. 

Os interessados, com gradua-
ção em nível superior, devem en-
caminhar requerimento ao Chefe 
do Departamento que oferece 
a vaga, apresentado diploma e 
histórico da graduação  e com-
provante da taxa de inscrição: 
R$ 10,00 (regime de 20h) ou R$ 
20,00 (regime de 40h). O edital 
pode ser acessado no site www.
ufc.br, link “Editais”. 

O Laboratório de Antropolo-
gia e Imagem da UFC está com 
inscrições abertas para o I Ciclo 
Internacional de Diálogos em An-
tropologia e Imagem. O encontro 
acontecerá de 26 a 29 de agosto no 
Teatro José de Alencar.  A curadoria 
é da Coordenadora do LAI, Profa  

Peregrina Campelo. Contatos pelo 
fone 33667422.

Começa amanhã (19), no  Cam-
pus do Pici, prosseguindo até o 
dia 23, o  Congresso Estadual de 
Software Livre Ceará. O tema Cen-
tral é “Cultura Livre e Difusão do 
Conhecimento”. Simultanea-mente 
acontecerão o I Forum Cearense de 
Software Livre e Gestão Pública e 
I Encontro Cearense de Educação 
e Inclusão Digital com Software 
Livre. A promoção é do Grupo de 
Estudo de Linux e Software Livre 
da UFC. A programação completa 
pode ser acessada no site www.
cesol.ufc.br. 

 Software livre 

Técnico-administrativos que 
trabalharem  como mesários ou 
presidentes de seções eleitorais 
na consulta para reitor, dia 20, 
terão dois dias de folga. A medi-

da foi autorizada pelo Pró-Reitor 
de Administração no exercício 
da Reitoria, Prof. Luís Carlos 
Saunders, atendendo a pedido da 
Comissão Eleitoral Central. 

Folga para quem trabalhar na consulta 


