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Cursinhos pré-vestibulares abrem inscrições

Professor de História
O prazo para inscrição 

do concurso público para 
p r o f e s s o r  a d j u n t o  d o 
Departamento de História 
da UFC foi renovado. Fica 
aberto de 3 a 17 de janeiro de 
2011. De acordo com o Edital 
352/2010, se, encerrados esses 
prazos, não houver candidatos, 
a inscrição será reaberta no 
período de 24 de janeiro a 2 
de fevereiro de 2011.

  Carteira estudantil

A Casa de Cultura Italiana da 
UFC oferece 25 vagas para curso 
de Italiano Instrumental (60 
horas/aula). Não há inscrições 
prévias e os interessados devem 
comparecer à Casa de Cultura 
Italiana (Área 1 do Centro de 
Humanidades - Benfica), no 
dia 25 de janeiro, para efetuar 
a matrícula, por ordem de 
chegada. As aulas começam em 
15 de fevereiro de 2011.

Quatro cursinhos pré-ves-
tibular vinculados à Uni-
versidade Federal do Ceará 
estão com inscrições abertas 
para seleção de novos alunos. 
São eles: o Projeto Novo 
Vestibular (PNV), o Curso 
Paulo Freire, que funciona 
na Faculdade de Direito; o do 
Sindicato dos Trabalhadores 
das Universidades Federais do 
Estado do Ceará (Sintufce); e 
o Curso XII de Maio, ligado à 
Faculdade de Medicina.

 O PNV inscreve até 28 de 
janeiro, mas haverá recesso de 
18 de dezembro a 3 de janeiro. 
As inscrições no Curso Paulo 

Está disponível no site da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis da UFC - www.prae.ufc.
br - o edital para seleção de bol-
sistas  de Iniciação Acadêmica, 
para alunos veteranos. Mais in-
formações pelo telefone: (85) 
3366.7440.

Será reinaugurado nesta se-
gunda-feira (20), às 9h, o Nú-
cleo de Saúde Coletiva Profes-
sor Dower Moraes Cavalcante, 
no Campus do Porangabuçu. 
A solenidade acontece no Au-
ditório Paulo Marcelo, da Fac-
uldade de Medicina da UFC. O 
Núcleo forma pessoal e elabora  
projetos na área de saúde. Conta 
com financiamento no Ministe-
rio da Saúde.

Freire podem ser feitas de 10 
a 21 de janeiro. O cursinho do 
Sintufce encerrou inscrições  
sexta-feira (17) e volta a in-
screver em 10 de janeiro, até 
o preenchimento das vagas. 
No Curso XII de Maio, as in-
scrições prosseguem até o dia 
23, fazem uma pausa e retomam 
em 3 de janeiro.

Os contatos podem ser feitos 
pelos seguintes telefones: Curso 
Paulo Freire - (85) 3366.7855; 
PNV - 3366.7747; Cursinho do 
Sintufce - 3052.3660; Curso 
XII de Maio - 3082.5202). Mais 
informações através do site 
www.ufc.br.

Programa UFC TV 
Domingo: 12h30min
Reprise: Terça-feira, 19h30min
TV Ceará - Canal 5

A  UFC realiza cerimônias 
de colação de hoje (20) ao dia 
22, às 20h, na Concha Acústi-
ca. Hoje a solenidade é a dos 
concludentes da Faculdade 
de Medicina; Faculdade de 
Farmácia, Odontologia e En-
fermagem; Instituto de Cultu-

UFC realiza colações de grau em Fortaleza
ra e Arte e Instituto de Educa-
ção Física e Esportes. Amanhã 
(21), a do Centro de Ciências, 
Centro de Ciências Agrárias e 
Centro de Tecnologia. No dia 
22, Centro de Humanidades; 
Faculdade de Direito; FEAAC 
e Faculdade de Educação.

O Diretório Central dos 
Estudantes da UFC informa que 
foi estendido, até quinta-feira 
(23), o prazo para que todos os 
alunos da Instituição solicitem 
a carteira estudantil de 2011. Os 
formulários estão disponíveis na 
sede do DCE do Centro (Rua 
Clarindo de Queiroz, 933) e 
no site www.dce.ufc.br. Mais 
informações: Diretório Central 
dos Estudantes - fone: (85) 
3366.7859.

Italiano Instrumental


