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 Filosofia no Cariri

Dirigentes do estaleiro Promar visitam UFC 

 Estágios
 

Até o dia 10, estarão abertas 
as inscrições para seleção de 
bolsistas do Programa Educa-
ção em Tempo Integral. Podem 
inscrever-se alunos do 3° ao 7° 
semestre dos cursos de Educação 
Musical, Educação Física, Letras 
e Pedagogia; do semestre 4° ao 8° 
de Psicologia, e dos semestres 3° 
e 4° de Medicina. Uma vaga para 
cada. Informações: 3366.9626.

 Professor de Medicina

A segunda temporada do es-
petáculo “Abraços”, do Coral da 
UFC, reiniciada ontem (7), pros-
segue nos próximos dias 12, 13 e 
14, no Centro Dragão do Mar de 

 

 Educação integral
A Pró-Reitoria de Extensão 

oferece 180 vagas para cursos de 
extensão em Educação Integral. 
São destinados a profissionais do 
programa Mais Educação das re-
des municipais de Fortaleza, Cau-
caia, Maracanaú e Maranguape. As 
aulas acontecem de 27 de março a 
31 de dezembro, nas manhãs de 
sábado. Fone: 3366.9526. 

A comissão organizadora da I 
Semana de Filosofia do Campus 
da UFC no Cariri recebe inscri-
ções até 25 de março. O evento 
será de 6 a 8 de abril. Interessados 
podem acessar o edital e a ficha de 
inscrição no endereço eletrônico: 
http://filosofia.cariri.ufc.br. 

Convite da Comissão de Educação Inclusiva
Estudantes, professores e 

servidores técnico-adminis-
trativos com deficiência são 
convidados a participar das 
reuniões da Comissão de Edu-
cação Inclusiva da UFC. 

Criada em novembro de 
2009, a Comissão formou um 
grupo para elaborar um plano 
de  políticas institucionais, vi-
sando melhorar a qualidade de 
vida das pessoas com deficiên-
cia no ambiente universitário.

O Reitor da Universidade 
Federal do Ceará, Jesualdo 
Farias, recebeu na última 
semana diretores do estalei-
ro Promar Ceará, que reúne 
as empresas STX Europe e 
PJMR e o Governo do Estado 
do Ceará como acionistas. A 
proposta do Promar Ceará foi 
vencedora em concorrência 
realizada pela Transpetro, 
subsidiária de transportes da 
Petrobras, para construção de 
oito navios gaseiros.

No encontro, o Reitor expli-
cou que o Centro de Tecnologia 
da UFC concentra 11 cursos de 
Engenharia e, há 15 anos, se 
prepara para apoiar e atender a 
demanda de mão-de-obra em 

O contato deve ser feito atra-
vés do e-mail ufcinclui@ufc.br 
ou  pelo fone 3366.7681. O inte-
ressado deve se identificar com 
nome, idade, tipo de deficiência 
e telefone para contato.

A presidente da Comissão, 
professora Vanda Magalhães, 
diz que “conhecer as pessoas 
com deficiência que frequentam 
a UFC, ouvi-las e inclui-las no 
debate é essencial para o plano 
a ser entregue ao Reitor”.

empreendimentos estratégicos 
para o desenvolvimento do Ceará, 
como o Porto do Pecém, a refina-
ria, a siderúrgica, e indústrias me-
tal mecânicas, caso do estaleiro.

O Reitor esclareceu, no en-
tanto, que a Universidade não 
possui opinião institucionalizada 
sobre a localização do estaleiro, 
por considerar que a decisão 
compete aos técnicos da Prefei-
tura e do governo do Estado em 
comum acordo. Contudo, a UFC 
vem debatendo o assunto e não 
descarta a parceria técnica para 
o empreendimento. O Reitor su-
geriu uma visita aos laboratórios 
e cursos do CT e apresentação 
do projeto do estaleiro para a 
comunidade universitária.

Coral da UFC realiza nova temporada 
Arte e Cultura, às 20h30min. De-
pois, o grupo segue para Juazeiro 
do Norte, onde se apresentará nos 
dias 20 e 21, no Teatro do SESC. 
Contato: 3366.7437.

O Curso de Medicina da UFC 
no Campus do Cariri oferece duas 
vagas para professor substituto. 
Uma para o setor de estudo Bio-
logia Celular e Molecular e outra 
para Ginecologia/Obstetrícia, am-
bas com regime de 20 horas sema-
nais. O edital No 39/2010 está no 
site www.srh.ufc.br/editais.htm. 
Mais informações: 3366.7407.


