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 Curso de Yoga

 Projeto CASa

Reitor empossa servidores docentes e técnicos

Grupo de Dança
Você é estudante regu-

larmente matriculado e quer 
fazer parte do Grupo de Dança 
Popular da UFC? O Instituto 
de Educação Física e Esportes 
está selecionando 16 inte-
grantes. As inscrições devem 
ser feitas até 15 de fevereiro, 
na recepção do IEFES, no 
Campus do Pici. Os ensaios 
ocorrerão na sala 3 do Te-
atro Universitário, às terças e 
quintas-feiras, de 19h às 21h. 
Contato: (85)  3366.9533.

 Estudo de moluscos
O XXII Encontro Brasileiro 

de Malacologia (XXII Ebram) 
está com inscrições abertas 
pelo site http://xxiiebram.
webnode.com.br. O evento 
será realizado em Fortaleza, no 
período de 4 a 8 de setembro 
de 2011, sob a presidência da 
Profª Helena Matthews-Cascon, 
do Departamento de Biologia 
da UFC. Mais informações no 
site e pelo e-mail ebram2011@
gmail.com.

  A Pró-Reitoria de Ex-
tensão da Universidade 
Federal do Ceará recebe, 
até o próximo dia 19, ins-
crições dos alunos para a 
seleção de bolsas de Ex-
tensão e bolsas de Cultura 
e Arte 2011.

São ofertadas 618 bol-
sas de Extensão e 82 de 
Cultura e Arte. O Edital 
e os formulários estão 
disponíveis no link http://

O período de matrícula da 
formação “Docência Integrada 
às Tecnologias da Informação 
e Comunicação (DTIC)”, 
promovida pelo Projeto CASa e 
Instituto UFC Virtual, acontece 
de 7 a 21 de fevereiro.  A 
formação é destinada a docentes 
da UFC. Começa em 10 de 
março e terá duração de quatro 
meses (64 horas/aula). Contatos: 
(85) 3366.9210 / 3366.9212

O V Curso Livre de For-
mação de Instrutores de Yoga, 
promovido pelo Centro Man-
dala, em parceria com a UFC e 
Instituto Ciência, Cultura e Filo-
sofia Hindu, está com inscrições 
abertas. O curso será de março 
de 2011 a dezembro de 2012, 
com aulas às sextas (18h30min 
às 22h) e sábados (8h30min às 
21h30min). Contato na UFC: 
Profª Maria Fátima Maciel 
Araújo - (85) 3366.8455

www.prex.ufc.br/inst_bol-
sas_dw.htm.

Para que o atendimento 
ocorra com fluidez e não 
haja acúmulo de demanda 
nos últimos dias, a Pró-
Reitoria recomenda que 
os estudantes se inscre-
vam com antecedência. 
Mais informações na Pró-
Reitoria de Extensão da 
UFC, pelo telefone: (85) 
3366.7454).

UFC oferece 618 bolsas de extensão e 82 de arte

Em solenidade na última 
sexta-feira (4),  na Reitoria, 
o Reitor Jesualdo Farias em-
possou 43 novos servidores, 
sendo 22 docentes e 23 técni-
co-administrtivos. 

Com esses, completa-se 
um ciclo de 682 servidores e 
305 técnicos-administrativos  
integrados aos quadros da 

A UFC inscreve, até 10 de 
março, candidatos ao concurso 
público para preenchimento 
de duas vagas de professor 
adjunto em regime de 40 horas. 
Em Fortaleza, a vaga é para o 
setor de estudo Produção de 
Não-Ruminantes: Suinocultura. 
No Campus do Cariri, é para 
o setor de estudo Bioquímica 
e  F is io log ia  Vege ta l .  A 
remuneração inicial é de R$ 
7.333,67. Os editais estão no 
site: www.srh.ufc/editais.htm.  

Concurso: Professor

UFC a partir de 2008. Em seu 
discurso, o Reitor afirmou: 
“no biênio  2011/2012  iremos 
duplicar esse número, além de 
realizarmos um concurso espe-
cífico para os dois hospitais”. 
Os concursos integram-se a 
projetos do Governo federal 
como a expansão para o Interior 
e a Educação a Distância.


