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Chamada: classificáveis de Sobral e Cariri
A UFC convoca os classificáveis do Vestibular 2008, dos cursos

sediados em Sobral e no Cariri, para o preenchimento de vagas resul-
tantes da desistência de candidatos. A chamada será feita no próximo
dia 13 (quarta), de 13h às 15h, em dois locais. Em Sobral, o interes-
sado deve comparecer à Coordenação do Curso de Medicina. No
Cariri,  à Coordenação do Curso de Medicina em Barbalha. Veja a re-
lação de vagas e documentação necessária no portal www.ufc.br.

Avaliação e recursosUFC ganhará rede de alta velocidade

Klaus Mann

Os resultados da avaliação de
desempenho dos servidores técni-
co-administrativos, referente ao
período de 1° de abril de 2006 a
31 de março de 2007, estarão dis-
poníveis em todas as unidades a
partir do dia 13 deste mês. Todos
os avaliados devem assinar o do-
cumento, que será depois arquiva-
do nas próprias unidadades. Caso
o servidor queira entrar com re-
curso, o prazo vai de 25 a 29 deste
mês. O interessado deve compa-
recer à Divisão de Acompanha-
mento e Avaliação / DDP / SRH
(Rua Paulino Nogueira, 315 - Blo-
co II altos - Anexos da Reitoria).

Gestão e Finanças
 As inscrições para a seleção ao

Curso de Especialização em Gestão e
Finanças Públicas estão abertas até 22
de fevereiro, no Cetrede. São ofer-
tadas 45 vagas. Informações: pelo
fone: 3214.8200.

Foto, cinema e vídeo
A Casa Amarela Eusélio Oliveira

está com inscrições abertas para os
cursos de Cinema e Vídeo; Fotogra-
fia e Cinema de Animação. As aulas
começam em março próximo. Con-
tatos: 3366.7772 e 3366.7773.

“Um Concerto para Klaus Mann”
é o tema da palestra, com recitação
lítero-musical, que Frederic Kroll,
compositor alemão e biógrafo de
Mann, fará dia 14, às 19h, na Sala
Interarte da Casa de Cultura Alemã.
A entrada é grátis. Mann é autor de
“Mephisto” e “Sinfonia Patética: a
vida de Tchaikovski”

A organização do V Seminá-
rio  da Rede Universitária de Pes-
quisadores sobre a América Lati-
na (Rupal) inscreve até o próxi-
mo dia 21. O interessado deve di-
rigir-se à sala do Rupal, no De-
partamento de Ciências Sociais,
no Benfica. O encontro acontece
de 25 a 27 deste mês na UFC. O
programa completo está no site
www.rupal.ufc.br.

América Latina
O Reitor da UFC, Prof. Ícaro

Moreira, vai ao Cariri  no dia 13.
Durante dois dias terá reuniões
com professores e visitará  as obras
do novo campus. Na última sema-
na, em seu gabinete, o Reitor se
reuniu com a diretoria e coordena-
dores de cursos do Campus de
Sobral. Na pauta, providências para
funcionamento do prédio doado
pelo Senac à UFC.

A UFC abre inscrições este
mês para seleção de professor
substituto. No Campus do Cariri
são 12 vagas e as inscrições acon-
tecerão de 13 a 15 e 18 a 19. Em
Fortaleza, são ofertadas 26 vagas,
com inscrições de 13 a 15. Veja
os editais no portal www.ufc.br.

Interior em pauta

Seleção de professor Recepção aos bichos
 A direção da UFC e do Dire-

tório Central dos Estudantes pro-
movem recepção aos novos alunos
na próxima quarta-feira, às 18h, na
Concha Acústica. Na programação,
informações, apresentações artís-
ticas e culturais. Contatos:
3366.7440.

Um enlace de fibra ótica vai
interligar os três campi da Univer-
sidade  Federal do Ceará em Forta-
leza (Benfica, Pici e Porangabuçu).
A medida multiplicará por 10 a ve-
locidade da rede entre essas áre-
as, resultando em maior agilidade
no acesso à internet e redução de
custos. A telemedicina, videocon-
ferência e telefonia também serão
beneficiadas.

O enlace da UFC faz parte de

um cinturão metropolitano de fibra
ótica, Gigafor, financiado pela Rede
Nacional de Pesquisa (RNP), do
Ministério da Ciência e Tecnologia,
que interligará diversas instituições
de ensino e pesquisa da Capital.

A UFC e Uece estão envolvidas
no Gigafor. O enlace será geren-
ciado pelo Núcleo de Proces-
samento de Dados da UFC. O pon-
to de presença da RNP no Ceará,
no NPD, vai gerir o Gigafor.


