
Dia da Mulher na UFC
O Dia Internacional da Mulher, 

8 de março, será comemorado na 
UFC na quinta-feira (13), quando 
haverá uma programação das 8h 
às 13h, na Reitoria. O tema do en-
contro será “Saúde e autoestima da 
mulher”, com palestras sobre moda 
e alimentação. A Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas enviará ofício às 
chefias solicitando a participação 
das servidoras no evento.

    DIAPS
     (85) 3366 7887

Incentivo ao Desporto
O Programa Bolsa de Incen-

tivo ao Desporto 2014 da UFC 
termina na sexta-feira (14). O 
edital e o formulário de inscrição 
estão disponíveis na página da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis (PRAE) (www.prae.ufc.
br). A  previsão é que o resultado  
seja divulgado em 19 de março.  
São ofertadas 100 bolsas a alunos 
de graduação da UFC em Forta-
leza, Quixadá e Sobral. 

    PRAE-UFC
    (85) 3366 7871

Psicologia comunitária
Estão abertas, até o dia 20, as 

inscrições de trabalhos para a 5ª 
Conferência Internacional de Psi-
cologia Comunitária. O evento, 
que ocorre de 3 a 6 de setembro, em 
Fortaleza, discute o tema “Psicolo-
gia Comunitária no mundo atual: 
desafios, limites e fazeres”. Mais 
informações na fan-page www.
facebook.com/5cipc?fref=ts – 
5ª Conferência Internacional de 
Psicologia Comunitária.

     Comissão Organizadora
     (85) 3366 7725

Consuni aprova orçamento de 1,15 bilhão para  a UFC em 2014 
O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Ceará apro-

vou na última sexta-feira (7) o orçamento da UFC para 2014, no valor de R$ 
1.154.601.611,00. O montante representa aumento de 14,6% em relação ao ano pas-
sado e coloca a Instituição com o sexto maior orçamento entre todas as universidades 
federais do País. Desse total, 99,3% são oriundos do Tesouro Nacional e o restante 
vem de recursos da própria UFC. O orçamento ainda contempla mais de R$ 32 mi-
lhões para os novos campi de Crateús e Russas, que devem iniciar suas atividades 
letivas no segundo semestre deste ano. O Pró-Reitor de Planejamento da UFC, Prof.  
Ernesto Pitombeira, informou que, entre as prioridades para este ano, está a conclusão 
das obras em andamento nos campi, bem como a renovação de equipamentos. Disse 
ainda que as demandas serão decididas junto com os diretores de unidade acadêmica.

    Conselho Universitário
     (85) 3366 7340

Avaliação de desempenho dos servidores começa em abril
      A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) da UFC divulgou o calendário do 
processo de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos referen-
te ao período de 1º de abril de 2013 a 31 de março de 2014. Será de 1º de abril a 31 
de maio de 2014, e os formulários estão disponíveis no site www.progep.ufc.br, no tó-
pico RHnet Avaliação de Desempenho 2014. A Progep avisa também que enviará os 
boletins de resultados de 10 a 15 de junho. O período para envio de recursos junto à 
Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho (CPAD) será de 1º a 9 de julho.
Dúvidas podem ser esclarecidas na Divisão de Avaliação e Carreira/Codec/Progep – 
fone: 85 3366 7408 / e-mail: daaddp@ufc.br
           Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
             (85) 3366 7408
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Comissão da  Verdade
Lourival Almeida de Aguiar (Zito) 

será o próximo ex-preso político ouvi-
do pela Comissão da Verdade das Uni-
versidades do Estado do Ceará, que 
apura informações sobre arbitrarieda-
des ocorridas durante a Ditadura Mi-
litar no Brasil. O encontro da Comis-
são acontecerá na quarta-feira (12), às 
15h, na sala de reuniões da Vice-Rei-
toria da UFC. Acusado de pertencer 
à Fração Bolchevique-Trotskysta, foi 
torturado e ficou preso 10 meses no 5º 
Batalhão e no Instituto Penal Paulo Sa-
rasate (IPPS).  

    Prof. César Barreira
     (85) 3366 7423

Mais livros e prazo maior
A Biblioteca Universitária da UFC 

amplia o número de itens que podem ser 
tomados para empréstimo simultâneo 
e o prazo para devolução dos mesmos. 
Alunos de graduação, pós-graduação e 
extensão, além de servidores técnico-
-administrativos, agora têm direito a 
pedir emprestados até 12 exemplares 
por vez, com prazo de devolução de 18 
dias. Para os professores, vale a mesma 
quantidade de materiais, com 30 dias de 
empréstimo. Outras informações podem 
ser obtidas no site da Biblioteca (www.
biblioteca.ufc.br).

     Biblioteca Universitária
     (85) 3366 9507 / 3366 9508


