
Moreira Campos
“A Arte de Contar Histórias”, 

primeira atividade em comemo-
ração do Centenário de Moreira 
Campos,  acontece hoje (24), das 
18h às 20h, no auditório da Biblio-
teca de Ciências Humanas da UFC.  
As inscrições, gratuitas, podem ser 
feitas pelo e-mail acervodoescritor-
cearense@gmail.com. O interes-
sado deve enviar apenas o nome 
completo. 

     Lídia Barroso 
     (85) 9714 1915

Artes marciais no Pici
A Associação Atlética do 

Instituto de Educação Física e 
Esportes (Iefes) está oferecendo 
oficinas gratuitas de capoeira, 
muay thai, judô, sambo (arte 
marcial mista de origem russa 
voltada para defesa pessoal), 
dentre outras modalidades es-
portivas. As atividades fazem 
parte do projeto de extensão 
Lutas em Foco, coordenado pelo 
Prof. João Airton, do Iefes. 

    Daniel Moreira, monitor
     (85) 8701 7166

Reorientação profissional
A Divisão de Atenção ao Es-

tudante (DAE) da Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis (PRAE) 
da UFC prorrogou até o dia 26 as 
inscrições para o Grupo de Reo-
rientação Profissional.  Alunos de 
graduação da UFC que desejam  
orientação podem se inscrever na 
Seção Psicossocial da DAE (Rua 
Paulino Nogueira, 315, Benfica, 
nos anexos da Reitoria).  Saiba 
mais: www.ufc.br.

     PRAE-UFC
     (85) 3366 7447

Comissão russa visita a UFC e participa de encontro no Pici
Nesta segunda-feira (24), um grupo de representantes de universidades russas e 

de uma empresa de Moscou visita a Universidade Federal do Ceará. O grupo será 
acompanhado pelo Coordenador de Assuntos Internacionais da UFC, Prof. Tito Lí-
vio Cruz Romão. Às 9h, eles participam de uma conversa com professores/pesqui-
sadores das áreas de Ciências, Engenharias e Informática, no Conselho do Centro 
de Tecnologia, no Campus do Pici Prisco Bezerra. O Prof. Tito Lívio, que também é 
o Coordenador Institucional do Programa Ciência sem Fronteiras na UFC, informa 
que todos os professores interessados poderão participar da reunião. Os participantes 
se comunicarão em inglês. Lideram a comitiva Gennady Kurkhin e Tatiana Belyako-
va (ambos da empresa ConcordBusinessService, Moscou).  A relação completa dos 
representantes das instituições russas que visitam a UFC pode ser acessada em www.
ufc.br.

    Coordenadoria de Assuntos Internacionais

Inscrições para o concurso da Ebserh terminam na próxima quarta
    A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) recebe até às 23h59min do dia 
26 de março, inscrições para o concurso público que vai selecionar 1.894 profissionais 
nas áreas assistencial, médica e administrativa para a Maternidade-Escola e no Hospital 
Universitário Walter Cantídio, ambos da UFC. As vagas são para empregos públicos 
efetivos de nível superior e médio, e  as inscrições são feitas no site www.institutoaocp.
org.br.  O Instituto Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP) é o res-
ponsável pela realização da prova prevista para acontecer no dia 4 de maio de 2014, em 
Fortaleza. O concurso consistirá de prova objetiva e de avaliação curricular de títulos e 
de experiência profissional.  Saiba mais: www.institutoaocp.org.br.
          Ebserh 
            (61) 3255 8926
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Bolsas para a Espanha e México
O programa de bolsas de estudo 

resultante  de convênio entre a UFC 
e Grupo Santander está  com inscri-
ções abertas para alunos dos cursos 
de Ciências Sociais, Música, Cinema 
e Audiovisual, História, Administra-
ção, Ciências Contábeis, Economia e 
Letras interessados em estudar, duran-
te um semestre, nas Universidades de 
Colima, de Miguel Hernandez, da Co-
ruña, de Granada, do Litoral, Nacional 
de Córdoba, todas na Espanha, ou na 
Universidade Nacional Autônoma do 
México. Saiba mais: www.ufc.br.

    CAI
     (85) 3366 7333 

Literatura e Direito
O Núcleo Interdisciplinar em Direito 

e Literatura (Nidil), projeto de extensão 
da Faculdade de Direito da UFC, inicia 
atividades na próxima quinta-feira (27). 
Os encontros ocorrerão a partir das 14h, 
nas salas 20 e 30 do prédio da Faculdade 
(Rua Meton de Alencar, s/n, Centro). 
As inscrições, abertas ao público, podem 
ser feitas no dia do primeiro encontro ou 
via e-mail. Basta enviar os dados (nome 
completo e, se for universitário, insti-
tuição de ensino e semestre) para nidil.
org@hotmail.com.  Saiba mais: www.fa-
cebook.com/groups/nidil.org.

     Bianca Gabriele Collaço
     (85) 8667 6594


