
Pós-Graduação na Faced
O Programa de Pós-Gra-

duação em Educação Brasileira da 
UFC inscreve, até 29 de maio, para 
a seleção dos cursos de mestrado e 
doutorado em Educação Brasileira. 
São ofertadas 68 vagas para o mes-
trado e 49 para o doutorado. As 
inscrições via Sedex de quem mora 
fora de Fortaleza devem ter data de 
postagem até ontem (26). O edital 
está no site www.poseduca.ufc.br.

      Faculdade de Educação
     (85) 3366 7679

Semana da Inclusão
As inscrições, grátis, para a 

Semana de Inclusão e Acessi-
bilidade da UFC prosseguem 
até 31 de maio, na Secretaria 
de Acessibilidade UFC Inclui 
(área 1 do Centro de Humani-
dades, ao lado da Biblioteca de 
Humanidades, no Benfica). A 
semana acontece de 3 a 8 de ju-
nho, no Campus do Pici, sendo 
voltada para as pessoas cegas, 
surdas, cadeirantes ou com al-
guma restrição na mobilidade.

     Prof ª Vanda Leitão
     (85) 3366 7660

Honoris Causa
A UFC fará entrega do título 

de doutor honoris Causa ao Prof. 
Vivaldo Moura Neto, da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro.  A 
solenidade será realizada amanhã 
(28), às 19h, na sala de reuniões do 
Conselho Universitário, na Reito-
ria. O homenageado tem pesquisas 
sobre células-tronco e a interação 
neurônio-glia: implicações no de-
senvolvimento do sistema nervoso.

      Conselho Universitário
     (85) 3366 7340

Curso de Geografia inicia celebração de seu Cinquentenário 
Na próxima quarta-feira (29), o Curso de Geografia da UFC inicia as comemora-

ções de seus 50 anos de criação. A solenidade acontece a partir das 14h, no auditório 
do Departamento de Geografia (bloco 911), no Campus do Pici, em Fortaleza, com 
a presença do Reitor Jesualdo Farias. Às 15h, mesa-redonda vai reunir professores do 
departamento para conversar sobre o tema “Curso de Geografia na UFC: entre datas 
e fatos, memória e realidade”. Participam os professores Edson Vicente da Silva, Maria 
Florice Raposo Pereira, Tércia Correia Cavalcante e José Borzacchiello da Silva. Em 
seguida, será divulgado o calendário anual de comemorações dos 50 anos do Curso e 
realizada confraternização.  O Curso de Geografia foi criado em 25 de janeiro de 1961 
pela Lei nº 3.866, no contexto da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
com os cursos de licenciatura de Matemática, Física, Química, Geografia, História, 
Pedagogia, Ciências Sociais e Letras. Hoje integra o Centro de Ciências.

     Comissão Organizadora das Comemorações do Cinquentenário 
      (85) 3366 9864

Inscrições para seleção de professor em Fortaleza e Sobral 
Estão abertas, nos dias 29 e 31 de maio e até 3 de junho, as inscrições para a sele-

ção de professor substituto da Faculdade de Medicina em Fortaleza e para o Curso de 
Medicina do Campus de Sobral, que oferecem uma vaga, cada um, em regime de 20 
horas. Em Sobral, a vaga é para o setor de estudo “Semiologia Médica / Clínica Médi-
ca” e “Internato”; em Fortaleza, para o Departamento de Patologia e Medicina Legal, 
no setor de estudo “Patologia Geral”.  Candidatos à vaga de Sobral devem ser portado-
res do título de doutor. O candidato à vaga em Fortaleza deverá apresentar diploma 
de mestrado. Na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (www.progep.ufc.br), 
estão disponibilizados, na íntegra, os editais nº 197/2013 e nº 198/2013.

     Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
       (85) 3366 7407
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Ensino de Sociologia
Será no próximo dia 31, no anfiteatro 

do Centro Dragão do Mar de Arte e Cul-
tura, em Fortaleza, a abertura do III En-
contro Nacional sobre o Ensino de So-
ciologia na Educação Básica (ENESEB). 
A palestra de abertura, sobre o ensino de 
Sociologia, será às 18h, com o Prof. Ber-
nard Lahire, da Escola Normal Superior 
de Lyon (França). O evento prossegue 
até 13 de junho, no Departamento de Ci-
ências Sociais da UFC (Av. da Universi-
dade, 2995, Benfica). Inscrições e outras 
informações estão no site do encontro 
(www.eneseb.com.br).

      Lab. de Pesquisas de Política e Cultura
      (85) 3366 7427

Cursos da Astef 
A Associação Técnico-Científica En-

genheiro Paulo de Frontin (Astef), en-
tidade jurídica de direito privado vincu-
lada ao Centro de Tecnologia da UFC, 
recebe inscrições para três novos cursos: 
“Introdução ao [modelo] BIM: concei-
tos e modelagem básica 2013”, “Funda-
mentos em gestão de projetos: [Progra-
ma Avançado em Gestão de Projetos 
– PAGP]” e “Caracterização avançada 
de ligantes e mistura asfálticas”. Informa-
ções detalhadas sobre inscrições, calen-
dário e programa das aulas estão no site 
da Astef (www. astef.ufc.br).

      Astef
      (85) 3458 7068

 

           


