
Copa da Medicina
     As inscrições para a IV Copa 
Medicina Fortaleza de Futsal es-
tão abertas até a próxima quinta-
-feira (11). O evento  pretende 
congregar estudantes de Medi-
cina de quatro faculdades da Ca-
pital para competições de futsal 
(masculino e feminino) e vôlei 
(feminino). Os jogos acontecem 
nos dias 20, 21 e 27 de outubro, 
na Quadra do CEU, na Av. da 
Universidade, 2762 – Campus 
do Benfica.
                Comissão Organizadora 
               (85) 8877. 6335  

Direito autoral e cultura
    O I Seminário Direito Au-
toral e Cultura: Perspectivas 
Críticas está com inscrições 
abertas no endereço eletrônico 
http://direitoautoralecultu-
ra.blogspot.com.br. O evento 
ocorrerá dia 25 de outubro, na 
Faculdade de Direito da UFC.  
Além de palestras e interven-
ções artísticas, haverá o lan-
çamento do livro “Direito de 
Autor ou de Empresário?”, do 
Prof. Márcio Pereira.  
               Faculdade de Direito
              (85) 3366 7835

Ensino de Filosofia 
O  projeto CASa de Filosofia 
da UFC promove manhã (9), 
às 14h, no auditório do Cam-
pus do Cariri, em Juazeiro do 
Norte, a palestra “O ensino de 
Filosofia ainda é relevante?”, 
com o Prof. Ronie Alexsan-
dro Teles da Silveira (Unilab). 
Na próxima quarta-feira (10),  
em Fortaleza, o Prof. Paolo 
Vittoria (UFRJ) faz palestra 
às 14h30min, no auditório da 
Pró-Reitoria de Graduação, no 
Campus do Pici, sobre  “Filo-
sofias da educação na perspec-
tiva libertadora”. 
              
             CASa Filosofia Cariri
             (88) 3572 7200 

Aberto processo seletivo para professor substituto da UFC
 A UFC  inscreve para seleção de professor substituto de amanhã (9) a quinta-
-feira (11) visando ao preenchimento das seguintes vagas, em Fortaleza: na Faculdade 
de Educação, setor de estudo Didática e Ensino da Língua Portuguesa (1 vaga - 40 ho-
ras semanais de trabalho); na Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Conta-
bilidade e Secretariado Executivo, setores de estudo Legislação Comercial e Tributária, 
Legislação Trabalhista e Previdenciária e Direito Administrativo (1 - 20h); na Faculda-
de de Medicina, setor de estudo Clínica Médica/Nefrologia/Semiologia (1 - 40h);  no 
Instituto de Cultura e Arte, setor de estudo Jornalismo Eletrônico e Fundamentos da 
Comunicação (1 - 40h). Os editais nºs 359/2012 e nº 360/2012, podem ser acessados 
no site da Superintendência de  Recursos Humanos da UFC: www.srh.ufc.br.
            SRH/UFC
             (85) 3366.7407

Residências Universitárias oferecem 52 vagas em 2012.2
 Até amanhã (9) ficam abertas inscrições de candidatos a uma das 52 novas va-
gas ofertadas nas residências universitárias da UFC, em Fortaleza. Podem inscrever-se 
estudantes do Interior do Estado e de outras partes do Brasil, em situação de vulnera-
bilidade social comprovada. Além de moradia, as residências oferecem alimentação e 
apoio psicossocial.  As 52 vagas para o semestre 2012.2 estão divididas entre as resi-
dências do Campus do Pici (18 vagas, sendo metade para mulheres e a outra metade 
para homens) e do Campus do Benfica (nove vagas femininas e 25 masculinas). Os in-
teressados devem acessar o Edital  no site www.prae.ufc.br e, munidos dos documen-
tos solicitados, comparecer das 8h30min às 17h, na sala do Programa de Residência 
Universitária da Pró-Reitoria de Assuntos  Estudantis (Rua Paulino Nogueira, 315, 3º 
bloco, 1° andar, Benfica, fone (85) 3366.7448).
              Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
             (85) 3366.7448 
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Reitor empossa vice e anuncia pró-reitores da nova gestão

          O Reitor da Universidade Federal, Prof. Jesualdo Farias, em reunião na última sex-
ta-feira (5), na  Casa de José de Alencar, deu posse ao Vice-Reitor Prof. Henry de Ho-
landa Campos e anunciou os nomes dos pró-reitores que comporão sua equipe.  Per-
manecerão nas funções: o Prof. Ernesto Pitombeira, na Pró-Reitoria de Planejamento; 
o Prof. Custódio Almeida, na Pró-Reitoria de Graduação; o Prof. Ciro Nogueira, na 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis; o Prof. Gil Aquino, na Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação; e a Prof ª Denise Maria Correa, na Pró-Reitoria de Administração. Para 
a Pró-Reitoria de Extensão, foi indicada a Prof ª Márcia Machado. O Reitor anunciou 
ainda a transformação da Superintendência de Recursos Humanos em Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas,  em  fase final de implantação, sinalizando que dará à política de 
pessoal da Instituição.          
            Gabinete do Reitor
             (85) 3366.7307


