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 Novos campi da UFC

 Vagas de professor

Ciências Econômicas entre os melhores do NE  Colabore com o Enem

Com o tema “Experimente 
fazer  música”,  a  Rádio 
Universitária FM inscreve, 
até 25 de agosto, para seu 
II Festival de Música. O 
evento é etapa regional para 
o III Festival de Música 
da Associação das Rádios 
Públicas do Brasil. A iniciativa 
recebe canções inéditas de 
compositores cearenses ou 
radicados no Estado. Mais 
informações no www.radio-
universitariafm.com.br

Será na próxima sexta-feira 
(26), a partir das 15h, a defesa 
da primeira tese do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica da UFC. “Conversores 
de alto ganho de tensão e estágio 
único aplicadas a sistemas 
de energias renováveis com 
baterias” é o título do trabalho 
do doutorando Paulo Peixoto 
Praça. A apresentação será no 
auditório do Bloco Didático 
726, no Centro de Tecnologia, 
Campus do Pici.

Festival de Música

O Curso  de  Ciências 
Econômicas do Campus 
da UFC em Sobral recebeu 
nota 4 no último Exame 
Nacional de desempenho 
dos Estudantes (Enade) e, 
de acordo com relatório do 
Ministério da Educação, é 

A Coordenadoria de Con-
cursos da UFC (CCV) convida 
professores do quadro perma-
nente e em efetivo exercício a 
participarem das atividades de 
elaboração de itens a serem in-
corporados ao Banco Nacional 
de Itens, que subsidia o Exame 
Nacional do Ensino Médio. 
Inscrições devem ser feitas no 
www.ccv.ufc.br, até sexta-fei-
ra, dia 26 de agosto.

o mais bem colocado entre 
todos dessa área localizados 
no Interior do Nordeste.

O curso também recebeu 
a maior pontuação da Região 
no Conceito Preliminar de 
Curso. O resultado foi di-
vulgado na semana passada.

Ao longo desta semana, a 
UFC está com diversas vagas 
de professor substituto e de pro-
fessor temporário abertas nos 
campi de Fortaleza e do Interior 
do Estado. Mais informações 
podem ser obtidas no site da 
Superintendência de Recursos 
Humanos (www.srh.ufc.br/
editais.htm) e pelo telefone (85) 
3366.7407. 

A UFC cederá seu Campus 
do Cariri para a nova Univer-
sidade Federal da Região do 
Cariri (UFRC), anunciada pelo 
Governo Federal na última se-
mana. Além da presença nos 
municípios de Crato, Juazeiro 
do Norte e Barbalha, a UFRC 
terá campi em Icó e Brejo San-
to. Já a UFC ganhará instala-
ções em Crateús e Russas. As 
medidas devem concretizar-se 
até o fim de 2012 e fazem parte 
da terceira fase do programa 
de expansão das universidades 
federais.

Primeira tese

A Universidade Federal do 
Ceará já inscreveu 16 projetos 
na sétima edição dos Prêmios 
Santander Universidades e é 
a quinta instituição federal do 
País com maior número de 
trabalhos concorrentes.

Estudantes e professores 
interessados em participar 
têm até 13 de setembro para 
se inscrever, através do site 
www.santanderuniversidades.
com.br/premios.

A premiação da edição de 
2011 chega a R$ 1 milhão. O 

objetivo é estimular o empreen-
dedorismo, a pesquisa científica 
e a extensão universitária. 

Mais detalhes sobre as 
categorias nos prêmios Santander 
de Empreendedorismo, San-
tander de Ciência e Inovação, 
Santander Universidade So-
lidária e Prêmio Guia do Estu-
dante - Destaques do Ano estão 
disponíveis no site da iniciativa.
Os vencedores receberão 
prêmio em dinheiro, troféu e 
divulgação dos trabalhos em 
veículos de comunicação.

UFC tem 16 projetos no Prêmio Santander


