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 Defesa da vidaUFC cria Secretaria de Cultura Artística 

Prosseguem até 31 de 
março inscrições para o 22° 
Cine Ceará – Festival Ibero-
-Americano de Cinema, que 
acontecerá de 10 a 8 de junho, 
em Fortaleza. O evento é pro-
movido pela UFC, através da 
Casa Amarela, e organizado 
pela Associação Cultural Cine 
Ceará, com apoio da Secult e 
MinC. Veja o regulamento no 
site http://cineceara.com.

 Pesquisa em Direito

A criação da Secretaria de 
Cultura Artística da Universi-
dade Federal do Ceará (Secult-
Arte-UFC) foi aprovada na 
reunião do Conselho Univer-
sitário (Consuni) na última 
quinta-feira (10).

A proposta de criação da 
Secult-Arte partiu de sugestão 
da  Comissão instituída pelo 
Reitor Jesualdo Farias, que 
entendeu ser necessária uma 
nova postura política e admi-
nistrativa para as artes na UFC. 
A Secult-Arte funcionará com 

O Pré-Vestibular Popular de 
Fortaleza (POPFOR) inscreve 
até 16 de março candidatos à 
seleção de monitores. Podem 
concorrer universitários ma-
triculados em Licenciatura ou 
Bacharelado de Língua Por-
tuguesa, Matemática, Língua 
Estrangeira (Espanhol ou In-
glês), Biologia, Física, Química, 
História e Geografia. A bolsa é 
de R$ 750,00. Saiba mais no site 
www.sme.fortaleza.ce.gov.br.

um Secretário (a ser nomeado 
pelo Reitor), um servidor téc-
nico-administrativo e bolsistas.

A comissão foi presidida pelo  
Prof. Elvis Matos. Ele informou 
que, cumpridas as formalidades, 
a Secretaria deverá começar as 
funcionar o mais breve possível. 
Entre as primeiras ações estão: 
realização do primeiro “censo 
das artes” da UFC; seminário 
de reflexão sobre arte; reconsti-
tuição da trajetória das artes na 
Universidade e instituição de 
um bureau de projetos artísticos.

Deu no NY Times
Pesquisa da UFC sobre 

abelhas repercute interna-
cionalmente. O Prof. Breno 
Magalhães, do Departamento 
de Zootecnia do Centro de 
Ciências Agrárias da UFC, está 
entre os pesquisadores de vá-
rios países entrevistados pelo 
jornal “The New York Times” 
(17/02) sobre Meliponicultura.

Estão abertas, até 15 de mar-
ço, inscrições para grupos de 
estudo do Centro de Estudos 
em Direito Constitucional. São 
ofertadas 24 vagas destinadas a 
estudantes de graduação em Di-
reito da UFC. Os selecionados 
vão atuar como pesquisadores 
voluntários. O edital pode ser 
acessado no endereço: http://
cedicufc.blogspot.com.

O Projeto de Extensão Saúde, 
Espiritualidade e Educação da 
Faculdade de Medicina da UFC 
está recebendo inscrições para 
o Simpósio em Defesa da Vida: 
a dignidade do embrião, que 
acontecerá no dia 30 de março, 
no auditório do Hemoce. A 
palestrante convidada é a Profa 
Alice Teixeira, da Universidade 
Federal de São Paulo, pesquisa-
dora sobre células-tronco. Mais 
informações pelo fone: (85) 
3366.8471.

Cine Ceará inscreve
 Vagas para monitores

A UFC inscreve, até 30 de 
março, candidatos ao concurso 
público de professor adjunto. 
Uma vaga é para a Faculdade 
de Medicina e a outra para o 
Centro de Tecnologia, ambas em 
Fortaleza. O interessado deve ter 
o título de doutor. O Edital n0 

53/2012 pode ser acessado no 
site www.srh.ufc.br. 

“Ser mulher no mundo atual” 
é o tema da palestra que será mi-
nistrada pela Coordenadora es-
tadual de Políticas para Mulhe-
res, Mônica Barroso. Ela falará 
amanhã (6), às 10h, no auditório 
da Reitoria, em comemoração 
ao Dia Internacional de Luta 
pela Igualdade de Gênero (8 
de março). A promoção é da 
Superintendência de Recursos 
Humanos da UFC.

Dia da Mulher

Concurso: Professor


