
Primeira tese
Será amanhã (3) a primeira 

defesa de tese de doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência e Tecnologia de Alimen-
tos da UFC. O trabalho, intitu-
lado “Estabilidade da polpa de 
caju com conservantes, pasteuri-
zada e concentrada”, é de Virlane 
Kelly Lima da Silva, sob orieta-
ção do Prof. Raimundo Wilane 
de Figueiredo. A defesa  acontece 
às 9h, em sala de aula do Bloco 
858, no Campus do Pici.

       Prof ª Dorasilvia Pontes
       85 3366 9752

Leite de mãe 
O Banco de Leite Humano 

da Maternidade-Escola Assis 
Chateaubriand da UFC precisa 
aumentar a reserva de doações 
para salvar bebês de sua unida-
de neonatal. Mães nutrizes com 
excedente de leite que queiram 
doar podem ligar para 3366 
8509 ou acessar o blog (gente-
depeito.blogspot.com).

     Progep/UFC
             85 3366 7407

Inscrições para o SiSU começam no  próximo dia 7  
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Ministério da Edu-

cação, acontecem no período de 7 a 11 deste mês pelo site sisu.mec.gov.br.  Por meio 
do Sistema, os candidatos podem disputar uma das 129.279 vagas em 3.751 cursos 
de 101 instituições brasileiras de Ensino Superior. Por enquanto, o site está disponí-
vel  para consulta sobre as vagas oferecidas pelas instituições.

Para se inscrever no processo seletivo do SiSU 2013, o interessado deve ter feito 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2012 e obtido nota superior a zero 
na prova de redação.  O estudante poderá se inscrever no SiSU em até duas opções 
de vaga, devendo especificar as suas, em ordem de preferência, em instituição, local 
de oferta, curso e turno.

A  UFC irá ofertar, em 2013, um total de 6.264 vagas nos cursos de graduação 
através do SiSU, um acréscimo de 434 vagas em relação à edição passada. Além disso, 
a Instituição irá oferecer três novos cursos: as licenciaturas em Letras-Libras e Edu-
cação Física (noturno), em Fortaleza, e o bacharelado em Ciências da Computação, 
no Campus de Quixadá. 

As datas do calendário do SiSU para 2013 são as seguintes: 7 a 11 de janeiro – 
período de inscrições do SiSU;14 de janeiro – resultado da primeira chamada do 
SiSU; 18 a 22 de janeiro – matrícula da primeira chamada do SiSU; 28 de janeiro – 
resultado da segunda chamada do SiSU; 28 de janeiro a 8 de fevereiro – prazo para 
participar da lista de espera; 1º a 5 de fevereiro – matrícula da segunda chamada do 
SiSU;18 de fevereiro – a partir dessa data, instituições podem convocar candidatos 
em lista de espera. Mais informações, inclusive sobre a questão das cotas, podem ser 
obtidas no site sisu.mec.gov.br.
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Casas de Cultura Estrangeira anunciam calendário de seleção
As inscrições para seleção ao semestre I das Casas de Cultura Estrangeira da 

UFC, relativo ao período letivo 2013.1 ficarão abertas entre as 8h de 7 de janeiro 
e as 23h59min de 20 de janeiro de 2013, no site da Coordenadoria de Concur-
sos da UFC (www.ccv.ufc.br). São ofertadas 286 vagas, distribuídas pelas Casas 
de Cultura Alemã (88), Britânica (132), Francesa (22) e Hispânica (44). Quem 
tiver concluído o Ensino Fundamental pode concorrer a uma vaga. Para inscrição, 
os itens necessários são: formulário de solicitação preenchido, datado e assinado; 
fotografia 3x4 recente; comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 50,00 – através de Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser paga em 
agências bancárias ou casas lotéricas até 21 de janeiro –, fotocópia frente e verso do 
CPF e do documento de identidade, ou outro em que conste a fotografia e o nome 
completo do candidato. Em 30 de janeiro, a CCV divulgará os locais de prova em 
seu site. As provas serão aplicadas em 3 de fevereiro, das 9h às 13h (horário de 
Fortaleza), com previsão de divulgação dos resultados no dia 7 do mesmo mês. As 
aulas começam em 8 de abril de 2013.

      Casas de Cultura Estrangeira/UFC
      85  3366 9522 

           

      Ministério da Educação
      0800 616161

Seleção de professor
O Centro de Humanidades 

da UFC recebe, até o próximo 
dia 4, inscrições para seleção 
de professor substituto. A vaga 
é para o Departamento de Psi-
cologia, setor de estudo “Fun-
damentos e Psicologia Social”. 
Candidatos devem ter diploma 
de graduação. Acesse o Edital  nº 
495/2012 no site da  Pró-Reito-
ria de Gestão de Pessoas (www.
progep.ufc.br).

       Progep/UFC
               85 3366 7407


