
Mais equipamentos
A Coordenação de  Aperfei-

çoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes), através do Progra-
ma Pró-Equipamentos, destinará  
quase R$ 2, 6 milhões à UFC em  
equipamentos voltados à melho-
ria dos programas de pós-gradu-
ação. Os programas beneficiados 
serão: Agronomia, Ciências Far-
macêuticas, Ecologia e Recursos 
Naturais, Eng. de Transportes, 
Eng. e Ciência de Materiais, Ge-
ologia, Linguística, Microbiologia 
Médica e Odontologia.

      Coord. Com. Social e MI
      (85) 3366 7331 

Saúde do Idoso
Até 2 de setembro ficam 

abertas as inscrições para o Curso 
de Especialização em Saúde da 
Pessoa Idosa, na modalidade a 
distância, no endereço eletrôni-
co www.nuteds.ufc.br/inscricao. 
O curso é feito em parceria com 
a UFC, Universidade Federal do 
Maranhão e  Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro.

      UNA-SUS/UFC 
      (85) 3366 8055

 Defesa da vida
O livro “Tutela penal do em-

brião na Lei 11.105/2005, Lei da 
Biossegurança”, de autoria de Ro-
berto Freitas, técnico em Enfer-
magem do Complexo Hospitalar 
da UFC, será lançado quarta-feira 
(21), às 19h, nos Jardins da Reito-
ria. O autor, estudioso de Direito 
e Engenharia Genética, aborda o  
tratamento jurídico do embrião 
humano e a ilicitude  do aborto.

      Roberto Freitas
      (85) 9991 7288

 Começam hoje inscrições para seleção de 11 professores  
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Ceará está com 

sete editais lançados para seleção de professor substituto, totalizando 11 vagas. Des-
sas, cinco são para cursos da UFC em Fortaleza, e seis para cursos da Universidade 
Federal do Cariri (UFCA), da qual a UFC é tutora.  As inscrições para a seleção da 
UFCA começam hoje (19) e seguem até o próximo dia 23.  As vagas são para os 
cursos de Administração, Administração Pública, Engenharia de Materiais e Comu-
nicação Social (Editais n.os 02, 03 e 04/2013). Para a seleção da UFC em Fortaleza, 
as inscrições ocorrem de 21 a 23 deste mês. As vagas são para os cursos da Faculda-
de de Medicina, Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem e Instituto de 
Cultura e Arte  (Editais n.os  295, 296, 297 e 298/2013).  A exigência de titulação 
varia da graduação ao doutorado.  Os editais podem  ser acessados na íntegra no site 
da Progep (www.progep.ufc.br).

       Progep/UFC
         (85) 85 3366 7407

 Campus da UFC em Sobral recebe evento internacional de música 
A I Conferência Internacional de Educação Musical,  promovida pelo Curso de 

Educação Musical da UFC – Campus de Sobral, acontece de 25 a 28 de agosto, 
naquela cidade da zona norte do Ceará.  Com o tema “Educação musical no Brasil 
e no mundo: reflexões e ressonâncias”, o evento ocorre em paralelo ao II Fórum 
Regional de Educação Musical e à VIII Semana da Educação Musical da UFC. Com 
atividades artísticas, culturais e acadêmicas,  o programa reunirá  nomes do Canadá, 
França, Espanha e Brasil. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no pri-
meiro dia da programação. Mais informações no blog ciems.wordpress.com.     

       Prof. Marco Antonio Toledo Nascimento
      (88) 3695 5703
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Mestrado em Comunicação
Estão abertas, até 10 de setembro, as 

inscrições para a turma 2014 do curso 
de mestrado do Programa de Pós-Gra-
duação em Comunicação da UFC. Das 
22 vagas ofertadas, 10 são para a linha de 
pesquisa “Fotografia e Audiovisual” e 12 
para a linha “Mídia e Práticas Sociocultu-
rais”. O interessado pode acessar o  edital 
referente ao processo seletivo no Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Aca-
dêmicas (www.si3.ufc.br/sigaa/public), 
na aba Processos Seletivos – Stricto Sen-
su, onde pode realizar a inscrição. 

      Pós-Graduação em Comunicação
       (85) 3366 7712

 Curso de Grego
O Núcleo de Cultura Clássica do De-

partamento de Letras Estrangeiras do 
Centro de Humanidades da UFC realiza 
pré-inscrições, até o próximo dia 21, para 
dois cursos de extensão: Introdução ao 
Grego Koiné e Clássico (128 horas/aula, 
em dois semestres: turma inicial. Exigên-
cia: ter concluído o Ensino Médio) e Gre-
go Koiné e Clássico Intermediário (128 
horas/aula, em dois semestres: aperfeiço-
amento. Exigência: ter concluído o Curso 
de Introdução ao Grego Koiné e Clássico 
ou equivalente).

     Departamento de Letras Estrangeiras 
       (85) 3366 7611 / 3366 7612

 

 


