
Seleção para professor
Estão reabertas, até amanhã 

(27), inscrições para seleção de 
professor substituto nos campi 
de Fortaleza e Sobral da UFC. 
Na Capital, são oferecidas vagas 
no Centro de Ciências Agrárias e 
no Centro de Humanidades. Em 
Sobral a vaga é para Odontologia. 
As três oportunidades exigem 
dos aprovados regime de traba-
lho de 40 horas semanais. 

      www.progep.ufc.br
     (85) 3366 7407

Curso de Português
Estão abertas inscrições, até 

2 de abril, para o Curso de Por-
tuguês para Estrangeiros, com o 
Prof. Ítalo Cavalcante. A iniciati-
va é da Inova, Empresa Júnior da 
Faculdade de Economia, Admi-
nistração, Atuária, Contabilidade 
e Secretariado Executivo (FEA-
AC). Serão oferecidas 20 vagas. 
As aulas semanais acontecerão de 
9 de abril a 28 de maio,  sempre às 
terças-feiras, das 13h às 17h.

      Inova
      (85) 3366 7829

Curso de Contabilidade
O Curso de Contabilidade 

Prática para Iniciantes, promo-
vido pelo Centro Acadêmico de 
Administração, da FEAAC, re-
cebe inscrições até 5 de abril. As 
aulas acontecerão nos dias 6, 13, 
20 e 27 de abril, das 8h às 13h, 
no Bloco Didático III da FEAAC 
(Rua Marechal Deodoro, 400 – 
Benfica). As inscrições podem ser 
feitas no mesmo local. Mais infor-
mações: cadmufc@gmail.com. 

     CA de Administração
     (85) 8836  3464/9602  9786

UFC contribui para amenizar efeitos negativos da seca no Ceará
No momento em que o Nordeste amarga a pior seca dos últimos 40 anos, a Uni-

versidade Federal do Ceará promove encontro para demonstrar formas de amenizar 
os efeitos negativos da estiagem para o gado. Trata-se do I Dia de Campo sobre Palma 
Forrageira e Outras Estratégias de Convivência com a Seca, organizado pelo Núcleo 
de Ensino e Estudos em Forragicultura, vinculado ao Departamento de Zootecnia da 
UFC. O encontro será no dia 12 de abril, a partir das 8h30min, na Fazenda Quilombo, 
em Tejuçuoca (a 144 quilômetros de Fortaleza). É voltado para estudantes de Agro-
nomia, Zootecnia e Veterinária, além de produtores e técnicos no setor pecuário. As 
inscrições são feitas até 10 de abril no site do Núcleo (www.neef.ufc.br). O número 
máximo de participantes é de 80 pessoas. 

      Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura da UFC
     (85) 3366 9711 / www.neef.ufc.br

Começa prazo de revalidação da carteira do RU
Usuários do Restaurante Universitário (RU) da UFC podem comparecer às uni-

dades do RU no Campus do Pici ou no Benfica, das 8h às 17h, para revalidar a carteira 
de acesso aos refeitórios. Alunos devem apresentar a carteira de estudante (com vali-
dade até abril de 2013) e a carteira do RU. Os novatos  precisam levar o comprovante 
de matrícula e um documento de identificação com foto, para emitirem a primeira 
carteira. Servidores docentes e técnico-administrativos  devem apresentar contrache-
que, documento de identidade com foto e a carteira do RU. No caso de primeira soli-
citação da carteira do RU, basta levar os dois primeiros documentos citados. 

     Restaurante Universitário  
     (85) 3366 7776
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Programa Jovens Talentos
Até quarta-feira (27) ficam abertas 

as inscrições para o Programa Jovens Ta-
lentos para a Ciência. Podem se inscre-
ver estudantes de graduação de qualquer 
área que tenham ingressado na UFC nos 
semestres 2012.2 ou 2013.1. O objetivo 
do Programa é inserir precocemente os 
alunos no meio científico, com bolsas 
de estudo de R$ 400,00. Os interessa-
dos devem se dirigir, das 8h às 12h ou 
das 14h às 17h30min, à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação (Campus do 
Pici, Bloco 848). Mais informações no 
portal da UFC: www.ufc.br.

    Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
     (85) 3366 9942

Academia de Medicina
O Vice-Reitor da UFC, Prof. Henry 

Campos, foi empossado sexta-feira(22) 
como membro da Academia Cearense 
de Medicina. Na solenidade de posse, re-
alizada no Auditório da Reitoria da UFC, 
o Prof. Henry foi saudado pela acadêmi-
ca Maria Helena da Silva Pitombeira. 
Ele ocupará a cadeira 22 da Academia, 
cujo patrono é o médico José Simões de 
Menezes. O Prof. Henry Campos possui 
doutorado em Medicina (Nefrologia) 
pela Universidade Federal de São Paulo 
e pós-doutorado pela Universidade de 
Paris V.

     Vice-Reitoria da UFC
     (85) 3366 7316 / 3366 7317

  


