
Economia Política
O Núcleo de Economia Polí-

tica (VIÈS), programa de exten-
são da UFC, está com inscrições 
abertas até dia 31 deste mês para o 
envio de resumos e propostas de 
minicursos para a II Semana de 
Economia Política UFC-UECE. 
O evento acontecerá no período 
de 9 a 12 de outubro de 2013, ten-
do como tema “Luta de Classes e 
Opressões: uma homenagem a 
Rosa Luxemburgo”.  Mais infor-
mações no site http://semanae-
copol.wordpress.com.  

      VIÈS / UFC
      (85) 3366 7562

Teste da Orelhinha
A Maternidade-Escola Assis Cha-
teaubriand e o Núcleo de Tra-
tamento e Estimulação Precoce 
(Nutep) da Faculdade de Medi-
cina da UFC firmaram parceria 
para realizar o teste de Emissões 
Otoacústicas Evocadas – Triagem 
Auditiva Universal, mais conheci-
do como Teste da Orelhinha, nos 
bebês nascidos na MEAC.

     DIM/HUs/UFC
     (85) 3366 8183

Biblioteca de Quixadá
A Biblioteca Universitária do 

Campus de Quixadá, da UFC, 
em parceria com a Faculdade Ca-
tólica Rainha do Sertão (FCRS), 
realiza nos próximos dias 3 e 4 de 
setembro, a I Maratona do Co-
nhecimento do Sertão Central.  
As inscrições e mais informações 
sobre a maratona estão disponí-
veis no endereço eletrônico is.gd/
Ri9rOZ. 

      Campus da UFC Quixadá
      (88) 3412 0919

  Concurso para técnico-administrativo da UFC oferta 65 vagas 
Começam hoje (26) e seguem até 8 de setembro as inscrições para concurso de 

servidor técnico-administrativo da UFC, que devem ser feitas exclusivamente pela 
Internet, no site da Coordenadoria de Concursos (http://www.ccv.ufc.br/). São 
oferecidas ao todo 65 vagas para os cargos de níveis superior e médio, distribuídas 
entre os campi de Fortaleza, Sobral, Crateús e Russas. Para nível superior são ofer-
tadas vagas em Fortaleza, Sobral e nos novos campi de Crateús e Russas. Na Capital, 
as oportunidades são para: analista de tecnologia da informação, assistente social, 
arquiteto e urbanista, auditor, bibliotecário documentalista, engenheiro, fisiotera-
peuta, geólogo, produtor cultural e secretário executivo. Em Sobral, as vagas são 
para psicólogo e secretário executivo.  Em Crateús e Russas há vagas para bibliote-
cário documentalista e secretário executivo. Já para nível médio, há vagas somente 
em Fortaleza para técnico de tecnologia da informação e em segurança do trabalho. 

      Coordenadoria de Concursos da UFC 
      (85) 3366 9522

 Projeto visa aproximar Exército brasileiro dos universitários   
O projeto Exercício de Liderança Universitária, ação do Exército Brasileiro em 

parceria com a UFC, será apresentado para a comunidade acadêmica amanhã (27), 
às 10h, no auditório da Reitoria. O projeto acontecerá nos dias 19 e 20 de setembro, 
no 23º Batalhão de Caçadores (23º BC – Av. 13 de Maio, 1589 – Fátima). Poderão 
participar alunos da UFC, Universidade Estadual do Ceará (Uece) e Universidade 
de Fortaleza (Unifor). Os universitários realizarão atividades recreativas, em campo 
de instrução, e os desafios deverão ser superados em equipe. Interessados poderão 
se inscrever nesta terça-feira, por ocasião da apresentação.

      Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFC
      (85) 3366 7440 
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Cursos na Casa Amarela
A Casa Amarela Eusélio Oliveira, 

equipamento cultural da UFC, inscreve, 
de  hoje (26) a 13 de setembro, ou até pre-
encher o número de vagas, para os cursos 
de extensão em Fotografia, Cinema de 
Animação e o de Cinema e Vídeo. Inte-
ressados devem comparecer à secretaria 
da Casa Amarela (Av. da Universidade, 
2591 – Campus do Benfica). As taxas são 
nos valores de R$ 300,00 para os cursos 
de Fotografia e de Cinema de Animação, 
e de R$ 350,00 para o de Cinema e Vídeo. 
Saiba mais: www.ufc.br.

      Casa Amarela Eusélio Oliveira
      (85) 3366 7771 / 3366 7772

Encontros Universitários
Até o dia 10 de setembro, ficam aber-

tas as inscrições de resumos de trabalhos 
para os Encontros Universitários 2013, 
um dos maiores eventos de divulgação 
científica do Ceará. Todos os estudan-
tes que atuam, como bolsistas ou não, 
em projetos e programas cadastrados na 
UFC devem participar. Os Encontros 
englobam ensino, pesquisa e extensão e 
acontecerão no período de 6 a 8 de no-
vembro. As inscrições devem ser feitas 
no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação: www.prppg.ufc.br.

      PRPPG
      (85) 3366 9940   

 

 


