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 Oficina de HQ

 Seleção de professor

UFC instalará Secretaria de Acessibilidade 

Lançamento de livro
A Profa. Angela Souza, 

do Departamento de Enfer-
ma-gem da UFC, lança, em 
solenidade marcada para as 
17h, o livro ”Coordenação 
de Grupos”. Será no salão da 
pizzaria da Costa Mendes - 
Delicatessen (Av. Deputado 
Oswaldo Studart, 250 - Bairro 
de Fátima, em Fortaleza). A 
obra contou com participação 
de 60 pessoas.

 Curso pré-vestibular

A UFC selecionará nove pro-
fessores substitutos para os campi 
de Fortaleza e Sobral. As ins-
crições começam hoje (21). Na 
Capital, as vagas são para o Cen-
tro de Ciências Agrárias, Centro 
de Humanidades, Faculdade de 
Educação, Faculdade de Farmá-
cia, Odontologia e Enfermagem 
e, em Sobral, para o Curso de 
Medicina. Veja os editais no site 
www.ufc.br/editais.htm.

Nesta segunda-feira (21), 
às 15h, o Reitor da UFC, 
Prof. Jesualdo Pereira Farias, 
e o Superintendente do Com-
plexo Hospitalar, Florentino 
Cardoso, concedem entrevista 
coletiva, no Gabinete do Rei-
tor, sobre questões relativas ao 
Complexo Hospitalar, formado 
pelo Hospital Universitário 
Walter Cantídio (HUWC) e 
Maternidade-Escola Assis 
Chateaubriand (MEAC).

Eles vão expor as medidas 
que a UFC está tomando para 
enfrentar a crise no HUWC, 

O Pré-Vestibular 6 de Março, 
projeto de extensão ligado à 
Faculdade de Educação da UFC, 
inscreve estudantes de graduação 
interessados em trabalho 
voluntário. Os graduandos 
das áreas de Matemática, 
Física, Geografia, Português 
ou Ciências Contábeis podem 
entrar em contato  com o projeto 
pelo telefone (85) 8817.7637 
(das 18h às 21h30min) ou pelo 
e-mail projetoseisdemarco@
gmail.com.

A Oficina de Quadrinhos da 
UFC inscreve para seleção de no-
vos alunos até o próximo dia 24. 
O interessado pode comparecer 
das 9h às 12h e de 14h às 17h, à 
sede do Curso de Comunicação 
Social (Av. da Universidade, 2762 
- 2° andar - Benfica), de segunda 
a sexta-feira. O valor  da inscrição 
é de R$ 1,00.  Podem participar 
alunos matriculados a partir do 
primeiro ano do Ensino Médio.

cuja dívida é de aproximada-
mente R$ 18 milhões. Irão es-
clarecer também assuntos rela-
tivos à MEAC, que está com as 
finanças saneadas, mas enfrenta 
questões ligadas à contratação 
de servidores terceirizados.

Ainda na coletiva, Jesualdo 
e Florentino falarão sobre a 
Medida Provisória nº 520/2011, 
que autoriza o Governo Federal 
a criar a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares relacos 
hospitais pertencentes a Ins-
tituições Federais de Ensino 
Superior.

Reitor fala sobre situação do Complexo Hospitalar 

A UFC instala na próxima 
quinta-feira (24), às 9h, no 
Auditório Valnir Chagas, da 
Faculdade de Educação (Rua 
Waldery Uchoa, 1 – Campus 
do Benfica), a Secretaria de 
Acessibilidade UFC Inclui.

A unidade será responsável 
pela coordenação de políticas 
e execução de atividades vol-

A Superintendência de Recur-
sos Humanos da UFC promove 
o Curso de Planejamento em 
Educação Financeira. As aulas 
serão ministradas pelo Prof. 
Érico Veras Marques, no período 
de 30 de março a 30 de agosto 
deste ano, às terças e quintas-
feiras, de 14h às 17h30min. 
Inscrições pelo e-mail dtd@ufc.
br. Mais informações pelo fone: 
(85) 3366.7406. 

Educação Financeira

tadas parà a inclusão de pessoas 
com deficiência na UFC.

Durante o evento, também 
será lançado o Ciclo de Debates 
UFC Inclui, com o tema “Aces-
sibilidade e Inclusão de Alunos 
com Deficiência na Univer-
sidade Federal do Ceará”. A 
Secretaria tem como titular a 
Profª Vanda Leitão.


