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 DocumentáriosRestaurante Universitário abrirá à noite

O Campus da UFC no 
Cariri está com inscrições 
abertas até 13 de março para 
o concurso público de profes-
sor assistente, setor de estudo 
Assessoria de Imprensa.

Em Fortaleza, estão abertas 
inscrições, até quarta-feira 
(15), para seis vagas de pro-
fessor substituto, em cursos 
do Instituto de Cultura e Arte 
(ICA), Centro de Ciências e 
Faculdade de Economia, Ad-
ministração, Atuária, Contabi-

 Violonistas

A partir de 27 de fevereiro, 
os refeitórios do Restaurante 
Universitário (RU) da UFC  
passam a funcionar à noite, 
para todos os estudantes re-
gularmente matriculados na 
Instituição, tanto na Capital 
quanto no Interior do Estado.  
Nos últimos anos, apenas os 
moradores das Residências 
Universitárias eram contem-
plados com o jantar no RU. 

O horário noturno de fun-
cionamento será definido pela 
Coordenação do Restaurante. 

O Sistema de Bibliotecas da 
UFC vai promover o projeto 
“Descobrindo a Biblioteca” du-
rante a semana de recepção aos 
calouros, a partir do dia 23. Eles 
irão conhecer todos os serviços 
oferecidos. As coordenações de 
cursos e diretorias de unidades 
acadêmicas podem agendar 
visitas junto à biblioteca seto-
rial que os atende. Basta entrar 
em contato com o projeto pelos 
telefones (85) 3366.7848.

Quanto às refeições notur-
nas, o cardápio será semelhante 
ao do almoço, com algumas 
adaptações. O preço continuará 
o mesmo: R$ 1,10.

O estudante deve apresen-
tar o cartão de acesso ao RU 
com créditos, para servir-se do 
jantar.  Alunos novatos, em For-
taleza, poderão fazer o cadastra-
mento a partir do próximo dia 
23, nos refeitórios dos Campi 
do Pici e Benfica, para obterem 
o cartão. Mais informações pelo 
fone: (85) 3366.9530.

Anunciada data do Círculo da Juventude na UFC
O Círculo da Juventude, 

que nasceu nos Encontros 
Universitários e se tornou pro-
jeto de extensão do Instituto 
de Educação Física e Esportes 
(IEFES), terá seu primeiro 
encontro de  2012 no próximo 
dia 27, às 18h, no Bloco 320 

O Quarteto de Violões da 
UFC recebe inscrições, até 8 de 
março, para seleção de novos 
integrantes, no âmbito do Pro-
grama de Bolsa de Cultura e 
Artes-2012 da Pró-Reitoria de 
Extensão (Edital nº 01 / 2012). 
Interessados devem entrar em 
contato com a Coordenação do 
Curso de Música, pelo fone (85) 
3366.9222.

O Presidente da Assembleia 
Legislativa, Deputado Roberto 
Cláudio (PSB), assinou, na últi-
ma semana, termo de cessão dos 
documentários produzidos pela 
TV Assembleia para a UFC. 
Os programas serão disponi-
bilizados pelo Instituto UFC 
Virtual no Banco Internacional 
de Objetos Educacionais, cria-
do em 2008 pelo Ministério da 
Educação (MEC), e poderão ser 
acessados pelo endereço objeto-
seducacionais2.mec.gov.br.

Inscrições abertas hoje para professor

do IEFES, no Campus do Pici.
São convidados a participar 

jovens universitários e do Ensi-
no Médio que terão, todas as se-
gundas-feiras, um espaço para 
diálogo. O projeto tem apoio 
das pró-reitorias de Extensão e 
de Assuntos Estudantis.

lidade e Secretariado Executivo 
(FEAAC), que também  está 
com outro edital aberto, até 
amanhã (14). De 15 a 17 de fe-
vereiro, é o Centro de Ciências 
que recebe inscrições para pro-
fessor substituto em Fortaleza. 

Os editais nº 27, 32, 33, 34,  
35, 37 e 38, todos de 2012, 
com os detalhes sobre setores 
de estudo, regime de trabalho e 
taxas de inscrição estão no site 
da Superintentência de Recur-
sos Humanos; www.srh.ufc.br.

 Bibliotecas


