
Bolsas na Alemanha
Inscrições para bolsas de pós-

-graduação em políticas públicas e 
boa governança (Master in Public 
Policy and Good Governance – 
PPGG), através do Serviço Ale-
mão de Intercâmbio Acadêmico 
(DAAD), estão abertas até 31 de 
julho.  Dentre as  áreas contempla-
das estão Direito, Ciências Sociais e 
Políticas. Conheça o regulamento 
no site www.daad.org.

     Casa de Cultura Alemã
     (85) 3366 7643

Mostra de Enfermagem
Até o dia 17 de maio ficam 

abertas inscrições para a V Mos-
tra Acadêmica de Enfermagem 
da UFC. O evento, promovido 
pelo Departamento de Enferma-
gem, por meio de seu Programa 
de Educação Tutorial (PET-
-Enfermagem), acontecerá nos 
dias 17 e 18 de maio. O tema é 
“Empoderamento da Enferma-
gem: inovando na promoção do 
cuidado”. 

    PET-Enfermagem
     (85) 3366 8448

Livro:  lançamento
A Profª Welbaneide Luna de 

Araújo, do Departamento de Quí-
mica Orgânica e Inorgânica da 
UFC,  lança na quarta-feira (8), às 
19h, o livro Fotografia e Sensibi-
lidade. Será no espaço cultural do 
Sindicato dos Docentes das Uni-
versidades Federais do Estado do 
Ceará – ADUFC (Av. da Univer-
sidade, 2346, Benfica). A obra traz 
65 fotografias analógicas em preto 
e branco  de praias do Ceará.

     ADUFC
      (85) 3066 1818

Ano Paulo Abel será encerrado quarta-feira na Reitoria  
Com o lançamento do livro Paulo Abel, eu me lembro e recital, o Ano Paulo Abel 

do Nascimento será encerrado, na próxima quarta-feira (8), às 19h, no Salão Nobre 
da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2853, Benfica). 
O ato assinala, também, a abertura da programação cultural do Circuito UFC-Arte. 
Na ocasião, o tenor cearense André Vidal e a pianista Elisa Silveira apresentam o pro-
grama do recital “Canções de Cláudio Santoro”, sobre poemas de Vinícius de Moraes 
(1913-1980). O livro, organizado pelo Prof. Elvis Matos, é uma coletânea de textos-
-depoimentos sobre o cantor cearense, um dos maiores nomes do canto lírico mun-
dial, que encantou plateias com sua voz natural de castrato. Abel nasceu em Fortaleza 
em 1957 e faleceu em Paris em 1992.

     Secretaria de Cultura Artística 
     (85) 3366 7831

UFC inscreve para seleção de professor substituto
A UFC abre os seguintes editais para professor substituto: Edital nº 147/2013 

(Sobral) – inscrições dias 8, 9 e 10: Curso de Psicologia, uma vaga para o setor de 
estudo “Psicologia Social do Trabalho e das Organizações”;  Edital nº 148/2013 (Ca-
riri) – inscrições dias 8, 9, 10, 13, 14 e 15: Curso de Medicina, uma vaga para o setor 
de estudo “Clínica Médica / Semiologia / Endocrinologia”; Edital nº 149/2013 (For-
taleza) – inscrições dias 8, 9 e 10: Faculdade de Direito, Departamento de Direito Pú-
blico, uma vaga para o setor de estudo “Direito Eleitoral”. Edital nº 150/2013 (Cariri), 
inscrições dias 8, 9, 10, 13 e 14: Curso de Administração, uma vaga para o setor de 
estudo “Economia”. Acesse os editais no site www.progep.ufc.br.

    Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
      (85) 3366 7407
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 Mostra de Bandas do CT 
Quem é músico e aluno, professor ou 

servidor dos cursos de Engenharia, Ar-
quitetura e Design pode inscrever-se até 
o dia 24 de maio para a Mostra de Ban-
das do CT, que vai acontecer em 8 de 
junho. Promovido pelo Centro de Tec-
nologia da UFC, o evento é organizado 
pelos Centros Acadêmicos da Unidade, 
com apoio da Secretaria de Cultura Ar-
tística da UFC (Secult-Arte). Preencha e 
envie a ficha de inscrição disponível no 
site do CT (www.ct.ufc.br) e envie o ma-
terial para o e-mail mostradebandasct@
gmail.com.

    Centro de Tecnologia
      (85) 3366 9602

Prêmio Jovem Cientista
As inscrições para o XXVII Prêmio 

Jovem Cientista, promovido pelo Con-
selho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq),  ficam 
abertas de 6 de maio até 30 de agosto. Po-
dem participar professores, estudantes 
do ensino médio, graduandos e pós-gra-
duandos. O tema do concurso é “Água: 
desafios da sociedade”. A premiação total 
será de mais de R$ 700 mil, incluindo 
valores em espécie, bolsas de estudos, 
laptops e viagens. Saiba mais acessando 
o regulamento no site do Prêmio Jovem 
Cientista (jovemcientista.cnpq.br).

      Serviço de Prêmios do CNPq 
      (61) 3211 9409 

 

           


