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 Mestrado em Letras

 Colação de Grau

O Reitor da Universidade 
Federal do Ceará, Prof. Jesual-
do Farias, entregou, na última 
sexta-feira, a segunda remessa 
de doações da campanha UFC 
Solidária, realizada em favor 
das famílias atingidas pelas 
enchentes no Ceará. 

Os donativos foram entregues 
ao coordenador da campanha 
Força Solidária, Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros, 
Cel. João Vasconcelos Sousa. 
Na segunda remessa foram do-
ados 3.004 quilos de alimentos 
não perecíveis, 1.110 litros de 

Semana Franco-Brasileira de Ensino Superior

 Arraiá na CJA

O Cerimonial da UFC convoca 
os concludentes de 2009.1 para o 
ensaio da Colação de Grau. Será no 
dia 30 de junho, às 18h, na Concha 
Acústica da UFC. Na ocasião, será 
escolhido um representante de cada 
curso para cumprir as formalidades 
previstas na solenidade.  

O Programa de Pós-Graduação 
em Letras prorrogou, até o próximo 
dia 22, as inscrições para a seleção  
ao Mestrado em Letras. São ofer-
tadas 26 vagas. Os interessados 
podem comparecer à Secretaria do 
curso - Av. da Universidade, 2683 - 
Bloco Azul - Benfica. Veja o edital 
no www.ufc.br.

Até o dia 28 deste mês, ficam 
abertas inscrições do concurso 
público para técnico-administra-
tivo da UFC. São 55 vagas para 
cargos de níveis médio e superior, 
distribuídos entre os campi de 
Fortaleza, Cariri, Sobral e Qui-
xadá. A inscrição é somente pela 
internet no site da Coordenadoria 
de Concursos/CCV: www.ccv.
ufc.br. Nesse endereço, o inte-
ressado também pode acessar os 
editais no 120/2009 e no 121/2009, 
com todas as informações sobre 
os concursos.

Concurso para a UFC
O I Fórum de Debates Análise 

de Políticas Públicas acontece nos  
próximos dias 18 e 19. A abertura 
será às 8h30min, no auditório da 
Reitoria da UFC. As demais ati-
vidades acontecem no Auditório 
Luiz Gonzaga, do Departamento 
de Ciências Sociais.  A promoção 
é do Observatório de Políticas 
Públicas no Estado do Ceará, pro-
grama vinculado à Pró-Reitoria de 
Extensão da UFC. As inscrições 
para o Fórum são gratuitas. Podem 
ser feitas no local do evento e dão 
direito a certificado.

Políticas Públicas

Está confirmada a participa-
ção da UFC na Semana Franco-
Brasileira de Ensino Superior, 
que acontece em São Paulo a 
partir do dia 2 de outubro. Na 
última semana, o Reitor Jesualdo 
Farias recebeu em audiência o 

UFC Solidária entrega mais doações
Duas bandas - “As cumadre”, 

e “Irismar e Banda” -, seis horas 
de arrasta-pé, comidas típicas e 
muita alegria na festa junina da 
Casa de José de Alencar. Será na 
próxima sexta-feira (19), a partir 
das 20h. A entrada é um quilo de 
alimento não perecível, que será 
doado às vítimas das enchentes. 
A CJA fica no Sítio Alagadiço 
Novo - Av. Washington Soa-
res, 6055. Outras informações: 
3066.1818 e 3220.1898.

 Engenharia Elétrica
O Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Elétrica está com 
inscrições abertas, até sexta-feira 
(19), para a seleção ao mestrado 
e doutorado. A secretaria fica no 
Bloco 705 do Centro de Tecnologia, 
no Campus do Pici. Veja o edital no 
endereço: www.ppgee.dee.ufc.br.
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leite e 3.230 peças de vestuário 
e calçados. Antes haviam sido 
entregues 10 toneladas de leite. 

A Campanha UFC Solidária 
teve início no dia 18 de maio 
e  recebeu adesão do Diretório 
Central de Estudantes (DCE), 
Associação dos Docentes da UFC 
(ADUFC) e Sindicato dos Tra-
balhadores da UFC (Sintufce). 
Uma segunda etapa está sendo 
planejada pela Administração 
Superior da UFC e prevê a im-
plementação de programas de 
apoio técnico para reconstrução 
das comunidades destruídas.

Prof. Thierry Valetin, Diretor do 
Centro Franco-Brasileiro de Do-
cumentação Técnica e Científica, 
organizador do evento. A intenção 
é desenvolver ações para intensi-
ficar parcerias internacionais nas 
áreas de formação e pesquisa.  


