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 Mais concursos

 Dúvidas sobre o IRA

Labomar e Butantan contemplados em edital  Percentual na greve

Na próxima quinta-feira 
(8), de 8h às 12h, no Auditório 
José Albano, do Centro de 
Humanidades (Benfica), 
haverá palestra com Lindsay 
Clandfield, autor canadense 
de séries didáticas e colunista 
do jornal “Guardian Weekly”. 
Para participar, basta enviar 
e-mail para: eventos2011@
macmillan.com.br.  Mais 
informações no Departamento 
de Letras Estrangeiras, pelo 
telefone (85) 3366.7612.

O Grupo de  Pesquisa 
sobre Região, Indústria e 
Competitividade, vinculado 
à FEAAC, divulgou relatório 
final da pesquisa sobre as 
potencialidades do Complexo 
Econômico Industrial da Saúde 
no Ceará, desenvolvida em 
2010 com apoio e financiamento 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e do Governo do 
Estado. O relatório completo 
pode ser acessado no Portal da 
UFC (www.ufc.br).

Ensino do Inglês

O projeto “Estudo da 
mult i funcional idade bi-
ológica de toxinas visando à 
sua aplicação”, parceria en-
tre o Instituto Butantan, de 
São Paulo, e o Instituto de 
Ciências do Mar (Labomar), 
da UFC, foi contemplado 

De acordo com determina-
ção do Superior Tribunal de 
Justiça, todos os departamen-
tos e unidades administrativas 
da UFC devem informar, por 
meio de ofício, se o percentual 
de 50% dos servidores técnico-
administrativos em exercício 
está sendo observado durante a 
greve da categoria. As informa-
ções devem ser enviadas à SRH 
até amanhã (6).

no edital “Toxinologia”, da 
Capes, com R$ 1,2 milhão. 
O es tudo enfoca toxinas 
provenientes de organis-
mos marinhos e terrestres 
para fins biotecnológicos e 
farmacêuticos. Informações 
pelo (85) 3366.7007.

Para esclarecer sobre como 
é feito o cálculo do Índice Ren-
dimento Acadêmico dos alunos 
da UFC, o Prof. André Jalles, 
da Pró-Reitoria de Graduação, 
ministrará duas palestras nessa 
quinta-feira (8): a primeira, no 
auditório do Centro de Tecnolo-
gia, no Pici, às 13h,  e a segunda 
e no auditório da FEAAC, às 
19h30min, no Benfica. 

A UFC inscreve, a partir 
desta semana, para mais uma 
série de concursos para pro-
fessor adjunto, substituto e 
temporário em seus campi de 
Fortaleza e de Sobral. Há va-
gas nas áreas de Medicina, 
História, Filosofia, Educação, 
Matemática. Todos os detalhes 
sobre os processos seletivos 
estão nos editais nº 136/2011, 
nº 226/2011, nº 228/2011, nº 
229/2011, nº 230/2011 e nº 
236/2011, publicados no site 
www.srh.ufc.br. Informações 
também pelo (85) 3366.7407.

Complexo da Saúde

As unidades acadêmicas 
da UFC realizaram, nos dias 
30 de agosto e 1º de setembro, 
consulta para escolha dos 
novos diretores e vice-diretores 
(período 2011-2015). Votaram 
docentes, servidores técnico-
administrativos e estudantes 
regularmente matriculados 
nos cursos de graduação 
(presencial e semipresencial) 
e pós-graduação stricto sensu. 
A consulta foi informatizada 
e viabilizada através de urnas 
eletrônicas, cuja apuração 

ficou a cargo das comissões 
eleitorais. De acordo com as 
normas vigentes, cada unidade 
acadêmica que realizou a 
consulta encaminhará até o 
dia 20 de setembro, ao Reitor 
Jesualdo Farias, uma lista 
tríplice na qual constará o 
nome dos mais votados e outra 
indicação, mesmo que não tenha 
participado, como candidato, 
do processo de escolha. O 
resultado da consulta já pode 
ser acessado no portal da UFC 
(www.ufc.br).

Consulta para diretoria de 16 unidades acadêmicas


