
Novembro Azul
      Numa ação da campanha No-
vembro Azul, de hoje (25) até 
quarta-feira (27), o ambulatório 
de cirurgia do Hospital Universi-
tário fará exame digital da prós-
tata (toque retal) e a dosagem do 
PSA em servidores e pacientes 
do sexo masculino, acima de 50 
anos, cadastrados nas especiali-
dades dos Hospitais Universitá-
rios da UFC.
            Div. Imprensa e Marketing
            (85) 3366.8183

Seminário: Feuerbach
Até amanhã (26) ficam aber-

tas inscrições para o I Seminário 
sobre o Pensamento de Ludwig 
Feuerbach: Homem, Natureza 
e Arte, que será realizado entre 
3 e 5 de dezembro no auditório 
da Pró-Reitoria de Graduação 
(Campus do Pici, térreo da Bi-
blioteca Central). Para saber 
mais, o interessado pode acessar 
o site do evento (efchagasufc.
wordpress.com).
            Prof. Eduardo Ferreira 
            (85) 3366.7432

Restaurante Universitário
A Coordenação do Restau-

rante Universitário da UFC in-
forma à comunidade acadêmica 
que, durante a realização dos En-
contros Universitários no Cam-
pus do Pici (nos dias 27, 28 e 29 
de novembro), o Restaurante do 
Pici disponibilizará apenas o al-
moço, das 11h às 14h, e os refei-
tórios do Benfica, Porangabuçu 
e Instituto de Ciências do Mar 
(Labomar) não funcionarão.  

     Restaurante Universitário
     (85) 3366 7776

Encontros Universitários mostram produção científica e cultural
Os Encontros Universitários  começam na próxima quarta-feira (27) e seguem até 

sexta-feira (29), na Praça das Mangueiras, no Campus do Pici da Universidade Federal 
do Ceará, em Fortaleza. Considerado o mais importante evento de difusão científica 
do Estado, os Encontros, na edição deste ano, devem reunir 4.054 trabalhos dos pro-
gramas de Iniciação Científica, Pesquisa e Pós-Graduação, Iniciação à Docência, Do-
cência no Ensino Superior, Extensão, Experiências Estudantis, Monitoria de Projetos 
de Graduação e Aprendizagem Cooperativa. Todos os estudantes que atuam, como 
bolsistas ou não, em projetos e programas cadastrados na UFC devem participar.  Além 
das atividades acadêmicas, os Encontros oferecem programação artístico-cultural.  
Acompanhe a programação no portal da UFC (www.ufc.br).

     Prof. Gil de Aquino / Prof. José Marconi Marinho Rodrigues
     (85) 3366 9440 / (85) 3366 9376

Aprovada contratação da Ebserh para gerir hospitais da UFC 
O Conselho Universitário (Consuni) da UFC aprovou, na manhã desta segunda-

-feira (25), a contratação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
estatal vinculada ao Ministério da Educação criada para atuar na gestão dos hospitais 
universitários do País. Na UFC, a Ebserh ficará responsável pela administração do 
Hospital Universitário Walter Cantídio, da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand 
e das novas unidades de saúde em construção. A Administração Superior da UFC 
esclarece que o contrato mantém a autonomia universitária sobre a gestão das ativida-
des de pesquisa, ensino e extensão dos hospitais. Fica também garantido que o aten-
dimento a pacientes será totalmente feito dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).
            Gabinete do Reitor 

     (85) 3366.7306
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Não à violência contra a mulher
A partir de hoje (25) e até o dia 10 de 

dezembro, o Campus do Benfica da UFC 
sedia o evento  Marias – I Jornada para a 
Mobilização Social para o Enfrentamen-
to da Violência contra a Mulher,. A pro-
gramação inclui seminários, cinedebates 
no Museu de Arte da UFC e apresenta-
ções artísticas, todas com o objetivo de 
pautar o combate à violência contra a 
mulher, com reflexões e discussões aber-
tas ao público. A Jornada é promovida 
pelo Coletivo Baderna. A programação 
completa pode ser acessada em is.gd/
eGokRm.

      Liga Experimental de Comunicação
     (85) 9784.8593

Professores de Espanhol 
Estão abertas, até 4 de dezembro, as 

inscrições para professores de Espanhol 
ou áreas afins que desejam atuar como 
tutores presenciais no curso a distância 
de Letras-Espanhol da UFC.  As  14 va-
gas estão distribuídas em polos de oito 
municípios cearenses: Caucaia, Itapipo-
ca, Jaguaribe, Meruoca, Orós, Quiteria-
nópolis, Quixadá e Quixeramobim. No 
site do Instituto UFC Virtual (www2.
virtual.ufc.br/portal2) estão disponíveis 
o Edital Nº 02/2013 e a ficha de inscri-
ção. Os selecionados receberão bolsa  no 
valor de R$ 765,00 mensais.

     UFC Virtual
     (85) 3366 7616


