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Aprovado novo curso de Magistério Indígena

 Gestão de Projetos
A Inova, empresa júnior da 

Faculdade de Economia, Admi-
nistração, Atuária, Contabilidade 
e Secretariado, abriu inscrições 
para a quinta turma do curso 
“Gestão de Projetos”, a ser mi-
nistrado de 22 a 24 de abril pelo 
Prof. Germano Fenner. Mais 
informações: (85) 3366.7829.

 Ainda neste semestre, co-
meça a funcionar o Curso de 
Magistério Indígena Superior 
Intercultural dos Povos Pita-
guary, Tapeba, Kanindé, Jeni-
papo-Kanindé e Anacé (Misi-
Pitakajá). O curso foi aprovado 
no último dia 24 pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CEPE), da UFC.

O Misi-Pitakajá terá du-
ração de quatro anos (3.936 
horas/aula), oferecendo 80 
vagas, distribuídas entre as 
cinco etnias: Tapeba (Caucaia) 
- 24; Pitaguary (Maracanaú e 
Paca-tuba) - 19; Jenipapo-Ka-
nindé (Aquiraz) - 15; Kanindé 
(Aratuba e Canindé) - 12 e 

 Doutorado
O Doutorado Interinstitucio-

nal em Ciências Morfológicas, 
parceria da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) com a 
UFC, recebe inscrições até 26 de 
abril. Os interessados devem di-
rigir-se ao Departamento de Mor-
fologia da Faculdade de Medicina 
da UFC (Rua Delmiro de Farias, 
s/n - fone: (85) 3366.8471).XX Cine Ceará inscreve até 30 de abril 

Até 30 de abril ficam aber-
tas inscrições para a Mostra 
Competitiva Ibero-America-
na de Longa-Metragem e para 
a Competitiva Brasileira de 
Curta-Metragem do XX Cine 
Ceará - Festival Ibero-Ame-
ricano de Cinema. O evento 
acontece de 24 de junho a 1º 
de julho, em Fortaleza. 

A UFC está com inscrições 
abertas para seleção de pro-
fessor substituto:

Até 29 de março - Departa-
mento de Administração, setor 
de estudo “Desenvolvimento 
Gerencial e Comércio Exte-
rior” (uma vaga,  20 horas se-
manais) - Edital n° 52/2010. 

Até 31 de março - Depar-
tamento de Fisiologia e Far-
macologia, setores de estudo  
“Farmacologia” e “Neurofi-
siologia” (duas vagas, 40 horas 
semanais) - Edital n° 62/2010.

Os editais estão no site 
www.srh.ufc.br/editais.htm. 
Mais informações na Superin-
tendência de Recursos Huma-
nos: (85) 3366.7407.

Inscrições abertas para bolsas na Espanha
A Universidade de Vallado-

lid (Espanha) inscreve até 31 de 
março para seleção de 27 bol-
sas de mestrado (2010/2011). 
As bolsas são destinadas a 
estudantes ibero-americanos e 
asiáticos, preferencialmente do 
Brasil e da Índia. O programa 
tem patrocínio do Banco San-

 Vagas para professor

A promoção é da UFC, atra-
vés da Casa Amarela Eusélio 
Oliveira, com apoio do Governo 
do Estado do Ceará e Ministério 
da Cultura. A realização é da 
Associação Cultural Cine Cea-
rá, com patrocínio de empresas 
públicas e privadas. Acesse 
regulamento e ficha de inscrição: 
www.cineceara.com.br.

tander. O candidato deve fazer 
pré-inscrição no setor de mes-
trado da Universidade de Valla-
dolid, através do site: https://
www5.uva.es/preinsPosgrado. 
A lista dos cursos de mestrado 
pode ser encontrada  na seguinte 
página da web: http://www.uva.
es/posgrado.  

Anacé (Caucaia, Pecém e São 
Gonçalo do Amarante) - 10. Os 
participantes foram indicados 
por suas comunidades, entre 
aqueles professores com En-
sino Médio e em atividade nas 
escolas indígenas.

É o segundo curso de gradu-
ação da UFC no âmbito do Pro-
grama de Formação Superior e 
Apoio a Licenciaturas Indígenas 
(Prolind, do Ministério da Edu-
cação).  O primeiro criado foi o 
Curso de Magistério Indígena 
Tremembé Superior (MITS), 
em 2006. Os coordenadores são 
o Prof. Babi Fonteles (UFC) e 
Jeová Pitaguary,  representando 
as comunidades indígenas.


