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 Extensão em Auditoria

 Clube da Leitura

Oficinas e grupos de apoio para servidores

Terminam nessa terça-feira 
(30) as inscrições para seleção de 
professor visitante nacional ou es-
trangeiro da UFC. São oferecidas 
15 vagas nas modalidades Sênior, 
Pleno, Júnior e Jovem Doutor. O 
edital está disponível no endereço 
www.prppg.ufc.br.

Até 14 de julho, prosseguem as 
inscrições para professor adjunto 
em Fortaleza. A vaga é para a 
Faculdade de Educação, no setor 
de estudo Arte e Educação. O can-
didato deve ter título de doutor ou 
livre docente. O edital 159/2009 
está disponível no site da SRH: 
www.srh.ufc.br/editais.htm.

Acontecem sexta-feira (3), no 
auditório da Secretaria da Fazenda, 
o IX Fórum Estadual de Auditoria, 
VII Seminário Regional de Audito-
ria e Controladoria e II Seminário 
Regional de Perícia. A promoção é 
do Projeto de Extensão em Audi-
toria da UFC. Inscrições pelo site: 
www.acep.org.br/forum.auditoria.

O Cerimonial da UFC con-
voca os concludentes de 2009.1 
para o ensaio geral da Colação 
de Grau. Será nessa terça-feira 
(30), às 18h, na Concha Acús-
tica da Reitoria. As solenidades 
oficiais acontecerão de acordo 
com o seguinte calendário: 
dia 7 de julho - formandos da 
Faculdade de Farmácia, Odon-
tologia e Enfermagem; dia 9 - 

Docentes e técnico-admi-
nistrativos  da  UFC podem  
inscrever-se para os Grupos de 
Apoio Psicossocial organiza-
dos pela Divisão Psicossocial e 
Programas de Saúde, do Depar-
tamento de Desenvolvimento 
Humano, da Superintendência 
de Recursos Humanos da UFC.  
O DDH está com inscrições 
abertas,também, para oficinas de 

De 6 a 8 de julho, ficam abertas 
inscrições para o Curso de Espe-
cialização em Gestão Universitá-
ria. São ofertadas 45 vagas para 
servidores técnico-administrativos 
e docentes, sendo 40 para a UFC 
e cinco para o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFCE).  O curso funcionará à noite, 
no Campus do Benfica, de agosto de 
2009 a junho de 2010.  A ficha de 
inscrição e o edital estarão no site 
www.guni.ufc.br. Outras informa-
ções pelo fone: 3366.7406.

 Cursos de português
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 Gestão Universitária 
centros de Tecnologia, Ciências 
e Ciências Agrárias e dia 10 de 
julho - Faculdade de Direito, 
Centro de Humanidades, Insti-
tuto de Cultura e Arte, Facul-
dade de Educação e Faculdade 
de Economia, Administração, 
Atuária e Secretariado. Todas 
serão às 20h, também na Concha 
Acústica. Os concluentes de Me-
dicina já colaram grau.

Ensaio da Colação de Grau será terça-feira 

A Casa de Cultura Portuguesa 
da UFC inscreve para os se-
guintes cursos de férias: Verbos, 
Novo Acordo Ortográfico, Obras 
Literárias do Vestibular 2010 da 
UFC e Literatura Portuguesa. A 
taxa é de R$ 50,00. Informações 
pelo fone: 3366.7649.

Teatro e de Gravura, destinadas a 
crianças e adolescentes de  nove 
a 17 anos,  filhos de servidores. 
As aulas serão ministradas  no 
período de 6 a 24 de julho.

 O DDH recebe ainda inscri-
ções para o Banco de Talentos, 
um cadastro de servidores aptos a 
ministrar oficinas, cursos, seminá-
rios ou consultorias, com remune-
ração.  Contato: 3366.7409.

O próximo encontro do Clube 
da Leitura, projeto de extensão do 
Curso de Biblioteconomia, será 
sábado (4), às 9h, na Casa de José 
de Alencar.  Em debate, a Mulher 
em José de Alencar, nos livros 
“Senhora”, “Lucíola”, “Diva” e a 
“Viuvinha”.   

UFC no Enade
Alunos de 12 cursos da UFC 

participarão do Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes 
(Enade), do Ministério da Edu-
cação (MEC). As provas serão 
aplicadas em todo o País, no dia 
8 de novembro. Na UFC farão 
provas estudantes do final do 
primeiro e do último anos dos 
cursos de Administração, Biblio-
teconomia, Ciências Atuariais, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Comunicação So-
cial, Estilismo e Moda, Direito, 
Estatística, Educação Musical , 
Psicologia e Secretariado Exe-
cutivo.

Seleção de professores


