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 Residência MédicaUFC comemora Semana do Servidor 

 Cinema na ADUFC

Nos dias 28, 29 e 30 de ou-
tubro, a Assessoria de Cultura e 
Arte da Pró-Reitoria de Extensão 
inscreve para seleção de professor 
substituto de Cinema de Animação 
na Coordenadoria  de Integração 
Universidade-Movimentos Sociais. 
O atendimento será de 8h às 12h e 
de 14h às 17h. O edital está no ende-
reço: www.srh.ufc.br/editais.htm. 

Bolsistas do Pronera

“Noel, Poeta da Vila”, de Ri-
cardo van Steen, será exibido 
quarta-feira (28), às 18h30min, 
no auditório da Associação dos 
Docentes da UFC (Av. da Univer-
sidade, 2346). A exibição, seguida 
de debate,  marca o início do ciclo 
que vai acontecer a cada 15 dias, 
no mesmo horário. Os próximos 
filmes serão: “Abril despedaçado”, 
de Walter Salles (11/11); “Opinião 
pública”, de Arnaldo Jabor (25/11); 
e “O sétimo Selo”, de Ingmar Berg-
man (9/12). Grátis.     

Novas regras para estacionamento na Reitoria

Exposições, concursos de 
poesia, show musical, torneio de 
futebol e corrida são atividades 
programadas para a Semana do 
Servidor da UFC 2009. As co-
memorações começam hoje (27) 
e prosseguem até sábado (31), 
envolvendo servidores docentes 
e técnico-administrativos, tanto 
ativos como aposentados. 

Na sexta-feira (30), vai ser 
oferecida uma feijoada de con-
fraternização no Restaurante 
Universitário do Campus do 
Pici. Para participar, o interes-

Até 8 de novembro estão aber-
tas inscrições para seleção das 
residências médicas R1 e R3 do 
Hospital Universitário Walter Can-
tídio e da Maternidade Escola Assis 
Chateaubriand (102 vagas no total), 
da Faculdade de Medicina/Santa 
Casa de Misericórdia de So-bral 
(16) e da Faculdade de Medicina 
da UFC no Cariri (15). Na mesma 
data, há inscrições para a Residên-
cia Integrada Multipro-fissional em 
Atenção Hospitalar à Saúde (20) e 
Residência em Cirurgia e Trauma-
tologia Buco-Maxilo-Facial (2). 
Contato: 3366.8110.

 Professor de cinema

sado deve fazer sua reserva até 
amanhã (28), ligando para os 
telefones 3366.7412, 3366.7410 
ou 3366.7887. Quem preferir, 
pode enviar um e-mail para dppc.
ddh@ufc.br, informando o nome 
e local onde trabalha. 

A data oficial do Dia do Ser-
vidor Público é 28 de outubro. 
Na UFC, o feriado aconteceu 
ontem (26). Mais informações: 
Núcleo de Produção e Programas 
Culturais da Superintendência de 
Recursos Humanos da UFC, nos 
fones listados acima.

Como forma de disciplinar 
a utilização do estacionamento 
da Reitoria, a Pró-Reitoria de 
Administração determinou que 
apenas usuários que possuem 
adesivo de acesso ao local po-
derão estacionar na área.

Usuários da Reitoria que 
ainda não possuem o adesivo 
devem dirigir-se à Prefeitura 
dos Órgãos Suplementares e 
Residências Universitárias (Rua 
Paulino Nogueira, 315, anexos 

da Reitoria, Bloco III - Altos) para 
fazer o cadastramento e receber 
o seu. Haverá tolerância até 6 de 
novembro próximo.

A UFC apresentará, até o início 
de 2010, novas normas para uso 
do estacionamento, com relação 
às vagas destinadas a visitantes, 
servidores de outras unidades da 
instituição e funcionários dos ban-
cos do Brasil e Real, instalados na 
área da Reitoria. Outras informa-
ções pelo fone: 3366.7360.

Hoje (27) e dia 3 de novem-
bro, acontecem as inscrições 
para bolsistas de dois projetos 
de escolarização e alfabetização 
vinculados ao Programa Nacio-
nal de Educação na Reforma 
Agrária. Os oito selecionados 
vão participar de acampamento e 
avaliação de atividades no cam-
po. Contato: Pronera - Faculdade 
de Educação da UFC (Rua Val-
dery Uchoa, 1 - Benfica).

10 anos do GTEL
 O Grupo de Pesquisa em Te-

lecomunicações sem Fio (GTEL) 
da UFC comemora 10 anos de 
funcionamento com solenidade 
no dia 4 de novembro, às 10h, no 
auditório do Centro de Tecnologia, 
no Campus do Pici. O GTEL se 
insere no cenário mundial de te-
lefonia móvel de última geração. 
Outras informações sobre o Grupo 
podem ser acessadas no endereço 
eletrônico: www.gtel.ufc.br.


