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 Filosofia e estéticaComissão Eleitoral coordena sucessão na UFC

A Superintendência de Re-
cursos Humanos da UFC lem-
bra que até 31 de maio pró-
ximo, os servidores docentes 
e técnico-administrativos da 
Instituição que recebem auxí-
lio saúde e/ou assistência pré-
-escolar deverão recadastrar 
seus dependentes (inclusive 
recém-nascidos)  no Sistema 
Integrado de Administração 
de Pessoal -  SIAPE.  Inglês grátis

Amanhã (24) é a data única 
para inscrição dos candida-
tos aos cargos de Reitor e 
Vice-Reitor  da UFC. Todo 
o processo de consulta para 
a formação da lista tríplice, a 
ser encaminhada à Presidência 
da República, será coordena-
do pela Comissão Eleitoral 
Central (CEC) e Comissões 
Eleitorais Setoriais (CES), em 
cada campi da Universidade. 

A comunidade universitá-
ria irá às urnas no dia 31 de 
maio. Quarta-feira (25), 11h, 
a CEC se reunirá para elabo-

Jovens universitários interes-
sados no serviço público podem 
realizar curso de três meses nos 
Estados Unidos e Espanha.  Até 
o dia 4 de maio, o programa Bol-
sa Botín para o Fortalecimento 
da Função Pública na América 
Latina recebe inscrições para 
seleção. Podem participar jo-
vens com idades entre 19 e 22 
anos. O edital está disponível 
no site www.fundacionbotin.org

rar normas complementares ao 
processo de consulta. Conforme 
a Resolução nº 7 do Conselho 
Universitário (Consuni), a CEC  
e as CES tiveram os nomes 
dos integrantes designados, no 
último dia 17,  pelo Prof. Luís 
Carlos Uchôa Saunders, Pró-
-Reitor de Administração da 
UFC no exercício do cargo de 
Reitor. A CEC é presidida pelo 
Prof. Maurício Feijó Benevides 
de Magalhães Filho. Conheça 
a composição completa das 
comissões nacessando o portal 
www.ufc.br.

Curso de Auditoria
Prorrogadas até 8 de maio 

inscrições para o Curso de Es-
pecialização em Auditoria da 
Faculdade de Economia, Ad-
ministração, Atuária, Contabi-
lidade e Secretariado Executivo 
da UFC. Mais informações pelo 
fone (85) 3366.7817 ou no site 
http://website.acep.org.br, link 
Cursos e Concursos.

Até a manhã de hoje (23), 
ficam abertas inscrições para 
curso de inglês gratuito ofereci-
do pelo Departamento de Letras 
Estrangeiras da UFC a alunos 
do Ensino Médio de escolas 
públicas. O interessado deve 
comparecer à Área 1 do Centro 
de Humanidades - Campus do 
Benfica. Mais informações pelo 
fone (85) 3366.612.

A organização  da primeira 
edição das “Jornadas Estéticas 
da UFC: ver, ouvir e pensar” 
recebe até quinta-feira (26), data 
da abertura do evento, inscrições 
de interessados em participar 
das conferências, mesas redon-
das e comunicações. O encontro 
é promovido pelo Grupo de Es-
tudos em Estética (Gesta), com 
apoio do PET-Filosofia, da UFC. 
Acontecerá nos dias 26 a 27 de 
abril no Museu de Arte da UFC 
(MAUC), na Av. da Universida-
de, 2854 - Benfica. Saiba mais: 
http://ufcgesta.blogspot.com.br.

Cadastramento de dependentes de servidores  Bolsas no exterior
O servidor deve compare-

cer à Divisão de Benefícios 
das 8h às 18h, no Bloco II 
- Altos - Anexos da Reitoria, 
Rua Paulino Nogueira, 315 - 
Benfica, com cópia do CPF 
do(s) dependente(s), ou enviar 
o documento escaneado para 
dab.ddh@ufc.br informando o 
nome e matrícula Siape do ser-
vidor. Para outras informações 
acesse www.srh.ufc.br.

Revista Entrevista
Amanhã (24),  as edições 26 

e 27 da revista Entrevista serão 
lançadas às 19h, nos jardins 
da Reitoria. O evento marca a 
comemoração dos 20 anos da 
publicação, produzida por alunos 
da disciplina Laboratório de Jor-
nalismo Impresso, sob orientação 
do Prof. Ronaldo Salgado. Mais 
informações: (85) 3366.7708.


