
Cordel na Universitária FM
Amanhã (31), o programa Re-

ouvindo o Nordeste, da Rádio Uni-
versitária FM (107,9), terá edição 
especial de fim de ano. A professo-
ra aposentada e cordelista Djanira 
Feitosa, considerada  memória viva 
do cordel, será entrevistada pelo 
jornalista Nonato Lima e também 
cantará cordéis famosos. O progra-
ma, produzido por José Rômulo 
Mesquita e apresentado pela jorna-
lista Eleuda de Carvalho, vai ao ar 
a partir das 8h, com o  melhor da 
música nordestina.

      Rádio Universitária 
     (85) 3366 7478

Prorrogação: bolsas PRAE
Foi prorrogada, até fevereiro de 

2014, a validade das bolsas de Ini-
ciação Acadêmica de 2013. Com 
isso, os estudantes beneficiados 
devem comparecer, normalmente, 
aos locais de exercício da bolsa, a 
partir de 6 de janeiro de 2014, para 
que façam jus ao pagamento do be-
nefício. Têm direito os listados na 
folha de frequência regular mensal.

       PRAE-UFC
      (85) 3366 7444     

Sinergia social
Estão abertas, até 20 de janei-

ro de 2014, inscrições para o con-
curso “Saberes que Transformam”. 
Promovida pelo Instituto Sinergia 
Social, ONG situada em Fortale-
za, a iniciativa visa à construção 
coletiva de um livro voltado para o 
fortalecimento da sociedade civil e 
a promoção do desenvolvimento 
social.  Mais informações no site 
www.institutosinergiasocial.org.br.

     Liam de la Torre
     (85) 8679 7497 

Debate sobre carreira docente continua aberto na UFC
A Universidade Federal do Ceará criou um canal de comunicação com a comunidade 

acadêmica voltado especificamente para o debate sobre a carreira docente na Instituição. 
Sugestões, críticas e comentários às minutas de resolução que tratam de temas como pro-
gressão funcional, regime de trabalho e avaliação de professores podem ser enviados para 
o e-mail: carreiradocente@ufc.br. Contribuições também podem ser encaminhadas aos 
diretores das unidades acadêmicas até março de 2014. Uma vez que todas as sugestões 
forem reunidas, uma comissão irá analisar as propostas e elaborar os anteprojetos de regu-
lamentação da Lei nº 12.772. Eles serão novamente disponibilizados para a comunidade e, 
só então, depois de ampla discussão, levados à apreciação do Conselho de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão (CEPE). A expectativa é de que passem a valer a partir do segundo semestre 
de 2014. Informações sobre as minutas, pontos de vistas e entrevistas sobre o assunto estão 
disponíveis no site: is.gd/TqwLX9.

       Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC 
     (85) 3366 7331

Normas disciplinam pedidos de consultoria e assessoramento jurídico
O Reitor da UFC, Prof. Jesualdo Farias, e o Procurador-Chefe da Procuradoria Federal jun-

to à UFC (PF-UFC), Paulo Antonio de Menezes Albuquerque, assinaram a Ordem de Serviço 
Conjunta nº 01/GR/PF-UFC, do dia 19 deste mês, com o objetivo de disciplinar e operaciona-
lizar o funcionamento da consultoria e assessoramento no âmbito das duas instituições. Entre 
as medidas, está definido que as atividades de consultoria jurídica devem ser formalmente soli-
citadas pelo órgão competente. Essas atividades prestadas à UFC serão feitas com exclusividade 
pela PF-UFC e por demais órgãos de execução da Procuradoria Geral Federal que sejam desig-
nados previamente pelo Procurador-Geral Federal. Saiba mais em www.ufc.br.

      Gabinete do Reitor
     (85) 3366 7306
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Bolsas Secult-Arte
A Secretaria de Cultura Artística da UFC (Se-

cult-Arte) recebe, até  24 de janeiro de 2014, inscri-
ções  para seleção de propostas de seu programa de 
bolsas de promoção da cultura artística. Serão con-
cedidas 100 bolsas, no valor de R$ 400,00, com vi-
gência de, no máximo, 10 meses. As bolsas são desti-
nadas a estudantes de graduação que desenvolveram 
projetos sob a coordenação de servidor docente ou 
técnico-administrativo da UFC. Para fazer a inscri-
ção, os coordenadores dos projetos devem acessar 
o Edital nº 01/2013 no site da Secult-Arte (www.
secultarteufc.com). A previsão é de que o resultado 
seja divulgado em 10 de fevereiro de 2014.

       Secult-Arte 
     (85) 3366 9780

Bolsas de Extensão
O Pró-Reitoria de Extensão abriu inscrições 

para seleção de bolsistas de Ações de Extensão 
Universitária. Conforme o Edital nº 02/2013, se-
rão  concedidas 650 bolsas no valor de R$ 400,00 
cada uma,  durante 10 meses (março a dezembro de 
2014).  As bolsas, destinadas a alunos de graduação 
regularmente matriculados na UFC, são nas áreas 
de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Jus-
tiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia 
e Produção, e Trabalho. Os coordenadores de ações 
de extensão podem acessar o site da Pró-Reitoria de  
Extensão (www.prex.ufc.br) para conhecer todas as  
regras constantes do edital.

      Pró-Reitoria de Extensão da UFC
     (85) 3366 7452

 

 


