
Tutor virtual
Estão abertas inscrições 

para cadastro de candidatos a 
tutores a distância do Curso de 
Licenciatura em Matemática 
Semipresencial da UFC. Inte-
ressados devem comparecer à 
secretaria da Coordenação do 
Curso no Instituto UFC Virtual 
(Bloco 901, 1º andar, Campus 
do Pici)  até  o dia 25 de janeiro, 
das 9h às 11h30min. 

     UFC Virtual
            (85) 3366 9457

Professor de Física
O Projeto Novo Vestibular 

(PNV), vinculado ao Departa-
mento de História da UFC, ins-
creve candidatos a uma vaga de 
bolsista de extensão, na função 
de professor de Física. O valor 
da bolsa é R$ 400,00. Alunos in-
teressados devem entrar em con-
tato com o PNV (Av. da Univer-
sidade, 2762 – Benfica / Centro 
de Humanidades II – Curso de 
História), das 18 às 22h.

    PNV
    (85) 3366 7747

Curso de Biotecnologia
O Programa de Educação 

Tutorial (PET) do Curso de Far-
mácia da UFC recebe inscrições 
até o dia 1º de março para o IV 
Curso de Férias em Ciências 
Genômicas e Biotecnologia, que 
acontecerá de 4 a 8 de março. O 
PET de Farmácia fica  na Av. Ca-
pitão Francisco Pedro, 1210, tér-
reo do Curso de Farmácia, pró-
ximo ao Hemoce.  Saiba mais: 
www.petfarmacia.ufc.br.

    PET-Farmácia
            (85) 3366 8272

Inscrições para Casas de Cultura vão até amanhã (22)
A Coordenadoria de Concursos (CCV) da Universidade Federal do Ceará rece-

be, até às 23h59min desta terça-feira (22), inscrições para a seleção ao Semestre I 
dos cursos das Casas de Cultura Estrangeira – período 2013.1. A medida foi tomada 
para permitir que os 4.874 alunos que farão a matrícula na 1ª chamada do SiSu em 
Fortaleza possam ter a chance de se inscrever na seleção das Casas já conhecendo os 
horários das aulas da graduação. As inscrições são feitas exclusivamente pela Internet 
no endereço da CCV (www.ccv.ufc.br). Ao todo são ofertadas 286 vagas, distribuídas 
nas Casas de Cultura Alemã (88), Britânica (132), Francesa (22) e Hispânica (44).  
Para inscrever-se, o candidato deverá indicar seu próprio CPF e ter concluído o Ensi-
no Fundamental. Edital e aditivo podem ser acessados no site da CCV. 

    Coordenadoria de Concursos - UFC     
      (85)  3366 9522 

Secretaria inscreve propostas para circuito artístico
A Secretaria de Cultura Artística da Universidade Federal do Ceará (Secult-Arte) 

inscreve propostas de programação para o I Circuito UFC-Arte, que será iniciado a 
partir de abril deste ano e consiste em uma temporada de atividades de intervenção, 
reflexão e formação em cultura e arte. Os artistas, grupos e pesquisadores da Univer-
sidade interessados em participar podem submeter seus projetos por meio de formu-
lário disponível no endereço eletrônico www.secultarteufc.com/ufc-arte_11.html. 
Nele, os candidatos devem informar a área artística da proposta, detalhar a atividade 
a ser desenvolvida e os resultados esperados. Mais informações podem ser obtidas 
através do e-mail secultarteufc@secultarteufc.com.
           Prof. Elvis Matos, da Secult-Arte UFC

     (85) 3366 9780
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UFC na Sorbonne
A UFC será representada no evento 

musical Ritmos Brasileiros, que acontecerá 
no período de  28 a 31 de janeiro na Uni-
versidade de Paris IV – Sorbonne (Fran-
ça). O Prof. Marco Toledo, do Curso 
de Música do Campus da UFC de So-
bral, é um dos convidados para a mesa-
-redonda “Ritmos brasileiros na produ-
ção e educação musical: a unidade na 
diversidade”. Ele também coordenará 
um minicurso sobre o ensino coletivo 
de instrumentos de sopro e percussão e 
participará do concerto final  com músi-
cos do Brasil e da França.

 l  Prof. Marco Toledo
     (88) 3613 2603

Vagas para bolsistas
Alunos regularmente matriculados 

em cursos de graduação da UFC po-
dem concorrer a uma vaga de bolsista 
no Programa de Aprendizagem Coope-
rativa em Células Estudantis (PACCE). 
As inscrições ficam abertas até 22 de 
fevereiro, exclusivamente pela Internet, 
no site da Pró-Reitoria de Graduação 
(www.prograd.ufc.br). São ofertadas 
130 bolsas, sendo 100 para Fortaleza, 15 
para o Cariri, 10 para Sobral e cinco para 
Quixadá.  O selecionado cumprirá carga 
horária semanal de 12 horas, recebendo 
bolsa no valor de R$ 400,00.

    PACCE-UFC
     (85) 3366 9444


