
Suspensão de energia
      A Superintendência de In-
fraestrutura da Universidade 
Federal do Ceará informa que a 
suspensão do fornecimento de 
energia que estava programada 
para a manhã da última sexta-
-feira (24), no Campus do Pici, 
em Fortaleza, foi adiada para 1º 
de dezembro, das 8h às 17h.  O 
adiamento ocorreu por razões 
técnicas.
            Sup. de Infraestrutura
            (85) 3366 9543

Ciência ao Meio-Dia
O programa Ciência ao 

Meio-Dia apresenta na quarta-
-feira (28),  o vídeo “Nós não so-
mos de raça nenhuma”, do Prof. 
Sérgio J.D. Pena, da Universida-
de Federal de Minas Gerais. A 
exibição acontece no auditório 
do Departamento de Bioquímica 
e Biologia Molecular (Sala 3 – 1° 
Andar), Campus do Pici. O pro-
grama é aberto a toda a comuni-
dade da UFC.

    Prof. Francisco Campos
    (85) 3366 9824

Curso: Cardiologia
As pré-inscrições para a sé-

tima turma do Curso de Espe-
cialização em Cardiologia  2013 
ficam abertas até janeiro. Car-
diologistas, clínicos e médicos 
generalistas podem inscrever-se  
no site www.astef.ufc.br. O cur-
so resulta de convênio entre a 
Faculdade de Medicina da UFC 
e Associação Técnico-Científica 
Prof. Paulo de Frontin (Astef). 
O edital sairá em dezembro.

     Astef
            (85) 3458 7068

UFC oferta nove vagas de professor efetivo para Fortaleza
A Universidade Federal do Ceará está com inscrições abertas para concursos que 

selecionarão nove professores efetivos para os cargos de titular e adjunto em Fortaleza. 
Estão disponibilizadas duas vagas de professor titular no Instituto de Ciências do Mar 
(Labomar). O candidato deve ser portador do título de doutor ou de livre-docente há, 
pelo menos, 10 anos. Para o cargo de professor adjunto estão disponíveis sete vagas, 
em cinco departamentos, distribuídas no Centro de Ciências, no de Ciências Agrárias 
e na Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE). Todos os contratos 
são em regime de 40 horas, com dedicação exclusiva. As inscrições para o concurso de 
professor titular  terminam em 21 de janeiro de 2013, e as do concurso de adjunto, em 
20 de dezembro deste ano.  Mais informações: www.progep.ufc.br.

     Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
     (85) 85 3366 7407

UFC recebe representantes de universidades da Austrália
 Integrantes das universidades australianas Charles Darwin, Flinders, Griffith, 
James Cook, La Trobe, Murdoch e de New Castle visitam a UFC esta semana. Numa 
apresentação mútua, a UFC e as instituições australianas  vão tratar de projetos e ações 
visando a futuras cooperações. Os visitantes são das áreas de Ciências, Tecnologia e 
Meio Ambiente e responsáveis por iniciativas de cooperação na América Latina e Eu-
ropa. Hoje (26), às 10h, acontece encontro com representantes de unidades da UFC 
na sala do Conselho do Centro de Ciências. Amanhã (27),  às 10h, os australianos 
falam  para professores e alunos de graduação e pós-graduação sobre possibilidades 
de intercâmbio. Será no auditório do Centro de Tecnologia. 
           Prof. Tito Lívio Cruz Romão

     (85) 3366 7334
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Opinião sobre Bibliotecas 
Até 21 de dezembro, o Sistema de 

Bibliotecas da UFC realiza pesquisa de 
satisfação com o público para avaliar os 
serviços e produtos ofertados à comuni-
dade acadêmica. Para participar,  alunos, 
professores e servidores técnico-admi-
nistrativos  podem acessar o site (www.
biblioteca.ufc.br) e clicar no “banner”  
com o slogan da pesquisa: “Sim, você 
pode opinar!”.  O objetivo é aprimorar o 
relacionamento com o público, o atendi-
mento às demandas informacionais e a 
prestação de serviços por parte de cada 
uma das 17 bibliotecas da UFC.

 :  Francisco Jonatan Soares
      (85) 3366 9507

Homenagem a C.S. Lewis 
A I Semana C. S. Lewis da UFC acon-

tece de hoje (26) a quinta-feira (29) 
no Museu de Arte MAUC (Av. da Uni-
versidade, 2854 – Benfica). O evento é  
promovido por alunos da UFC em ho-
menagem ao aniversário do escritor nor-
te-americano autor de  “As crônicas de 
Nárnia” e obras de Filosofia e  Antropo-
logia, que tratam de temas contemporâ-
neos. Lewis nasceu em  29 de novembro 
de 1898  e faleceu em 1963. A progra-
mação do  evento será transmitida pela 
internet (http://semanacslewisdoceara.
blogspot.com.br). 

    Joemy Palhano
    (85) 8727 1779  


