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 Até 8 de maio estão abertas 
inscrições para o Programa Ins-
titucional de Iniciação Científica, 
convênio entre UFC, FUNCAP e 
CNPq. O PIBIC objetiva despertar 
a vocação científica em alunos de 
graduação. Quem deve fazer a ins-
crição é o professor orientador do 
projeto de iniciação científica. O 
edital está em www.prppg.ufc.br. 

 Bolsas PIBIC

 Semana de Humanidades

Seminário dos servidores

Veja UFC TV: O programa jornalístico UFC TV, produzido pela 
Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da 
UFC, exibido na TV Ceará (Canal 5), aos domingos, às 12h30min, 
passa a ser reexibido às terças-feiras, às 19h30min no mesmo canal. 

À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

. 

 Vagas para professor

Ainda há tempo para se inscrever 
para a VI Semana de Humanidades 
da UFC, que acontece de hoje (27) a 
quinta-feira (30). O programa inclui 
centenas de atividades acadêmicas 
e artístico-culturais. A  organização 
disponibiliza 1.500 vagas para a 
comunidade universitária. A progra-
mação completa está no site www.
ch.ufc.br. 

Até o próximo dia 29, a UFC 
inscreve para seleção de dois pro-
fessores substitutos da Faculdade 
de Farmácia, Odontologia e Enfer-
magem. O edital está disponível no 
endereço www.srh.ufc.br/editais.
htm. Contato: 3366.7404.

 Na última sexta-feira, dia 24, um grupo de 32 alunos 
contrários à abertura de novas vagas na Universidade invadiu a 
sala do CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e, em 
flagrante desrespeito à instância deliberativa superior da Instituição, 
interrompeu a reunião extraordinária que tratava de vários temas 
de interesse da UFC e de toda a sociedade.
 A Administração Superior repudia a atitude violenta e 
irresponsável desses alunos, que não contam com apoio do DCE 
– Diretório Central doe Estudantes e, certamente, não representam 
o sentimento do conjunto dos estudantes e de suas lideranças sobre 
os avanços que a Universidade pública vem vivendo atualmente.
 O ato agressivo, em que foram usados tambores e apitos, 
impossibilitou a continuidade da reunião, suspensa após a apro-
vação do primeiro item da pauta. Os temas seguintes tratariam da 
criação de diversos cursos de graduação, que totalizam 990 vagas 
e que já haviam sido responsavelmente discutidos e aprovados nos 
conselhos dos departamentos e dos centros, faculdades, institutos 
e campi do Interior.
 Não podemos admitir que um grupo inexpressivo, a serviço 
de interesses externos, com motivação claramente corporativista e 
inspirado nos piores modelos de intolerância, queira impedir, pela 
força, que a Universidade pública, através de sua instância delibe-
rativa maior, aprecie e, eventualmente, aprove a criação de novos 
cursos de graduação.
      A Administração Superior reitera seu compromisso democrático 
de respeito às suas instâncias colegiadas, em cujo âmbito são cole-
tivamente construídas as propostas de abertura de cursos (diurnos 
e noturnos), ampliação de vagas e melhoria dos cursos atuais. Da 
mesma forma, assegura que não abrirá mão do dever de democra-
tizar o acesso ao Ensino Superior público, gratuito e de qualidade, 
beneficiando milhares de jovens, especialmente aqueles do Interior 
do Estado, que lutam para ingressar em nossa Universidade.

Fortaleza, 25 de abril de 2009.
Administração Superior da UFC

 Estão abertas as inscrições 
de servidores da UFC para o II 
Seminário Regional de Capaci-
tação das Instituições Federais 
de Ensino Superior. O encontro 
acontece nos dias 28 e 30 pró-
ximos, no Auditório da Casa de 
José de Alencar. Os interessados 
podem inscrever-se pela internet: 
www.srh.ufc.br/regionalcapa-
citacaodasifes.


