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Para que o Portal da UFC

(www.ufc.br) esteja sempre atuali-

zado, naquelas informações

institucionais, é fundamental a co-

laboração de toda a comunidade

universitária. Qualquer mudança

ocorrida em cada setor acadêmico

ou administrativo (ocupantes de

chefia, telefones, endereços) deve

ser comunicada ao Núcleo de

Processamento de Dados

(emilia@npd.ufc.br), para se pro-

videnciar a atualização. Com rela-

ção aos fatos a serem noticiados,

estes serão comunicados à Coor-

denadoria de Comunicação Social

e Marketing Institucional, que ali-

menta o portal com as informações

de cunho jornalístico. Nesse caso,

o contato pode ser feito pelo ende-

reço ufcinforma@ufc.br ou pelos

telefones 3366.7330 e 3366.7331.

 Nos primeiros cinco dias da

enquete sobre os trotes da Universi-

dade Federal do Ceará em 2008, 543

pessoas emitiram sua opinião no por-

tal www.ufc.br. A contar da primeira

resposta, às 15h18min do dia 25 de

fevereiro, até as 9h21min do dia 29,

pouco mais da metade (301 ou

55,3%) havia respondido que os tro-

tes foram “dispensáveis” (130 ou

23,9%), de “mau-gosto” (117 ou

21,5%) ou “grosseiros” (54 ou

9,9%). Menos da metade (242 pes-

soas ou 44,5%) opinou que os trotes

da UFC “auxiliaram na socialização

do calouro” (105 ou 19,3%), foram

“bem humorados” (94 ou 17,3%) ou

“criativos” (43 ou 7,9%). A enquete

continua. Participe.

Até o dia 12 de março estão
abertas inscrições para seleção de
quatro bolsistas de Monitoria: dois
do setor de Estatística ou Com-
putação, um da Pedagogia e um
dos cursos de Licenciatura, que
não seja de Pedagogia. O edital no

03/2008 Prograd/Copac está no
portal: www.ufc.br

Seleção de monitores

  Enquete sobre trotes

Atualizações do Portal

Marilena Chauí estará em For-
taleza no dia 8 de março, Dia In-
ternacional da Mulher. Com o
apoio do curso de Especialização
em Audiovisual e Meios Eletrôni-
cos e Mestrado em Comunicação
da UFC, a fílósofa e professora
de Filosofia Política e História da
Filosofia da Universidade de São
Paulo fará palestra sobre “Paixão,
ação. Espinosa e a liberdade”. O
evento é aberto ao público e acon-
tecerá às 19h do próximo sábado,
no Theatro José de Alencar.

Palestra de Marilena

A 19a edição da revista “Entre-
vista” será lançada no dia 6 de mar-
ço, às 17h30min, na Sala de Con-
vivência da Reitoria. Produzida no
Laboratório de Jornalismo Impres-
so pelos alunos do 7o semestre do
Curso de Comunicação Social da
UFC, a revista é coordenada pelo
Prof. Ronaldo Aguiar Salgado. Para
essa edição foram entrevistados:
Themístocles de Castro e Silva,
Joaquim de Sousa Míteri, José Ha-
milton Ribeiro, Alexandre Fleming,
Cid Gomes e Karim Aïnouz.

Revista “Entrevista”

A FEAAC está recebendo ins-
crições, até 25 de março, dos inte-
ressados em apresentar trabalhos
acadêmicos nos eventos de Audi-
toria que acontecerão nos dias 3 e
4 de julho de 2008: VIII Fórum
Estadual; VI Seminário Regional de
Auditoria e Controladoria; e I Se-
minário Regional de Perícia.

Eventos de Auditoria

A Universidade Federal do Ce-

ará está com inscrições abertas,

até 1o  de abril de 2008, para can-

didatos ao concurso público do

quadro efetivo do magistério su-

perior no Interior do Estado. São

oferecidas 30 vagas, sendo 15 para

o Campus do Cariri e 15 para o

Campus de Sobral.

Os editais nos 41 e 42/2008

com informações  detalhadas so-

bre as classes funcionais, distri-

buição das vagas por setores de

estudo, datas e programa do con-

curso podem ser acessados no

portal da UFC (www.ufc.br).

A maioria das vagas (28) é para

o regime de 40 horas semanais de

trabalho com dedicação exclusiva

(40h/DE), com proibição de

excercer outra atividade remunera-

da pública ou privada. Para o regi-

me de 20h semanais há duas va-

gas: professores assistente, em Clí-

nica Médica, e auxiliar, em Pedia-

tria, na Unidade Tutorial da Facul-

dade de Medicina, no Cariri.

A remuneração inicial de pro-

fessor (40h/DE) adjunto é R$

5.549,36; assistente é R$ 3.626,05;

e auxiliar é R$ 2.278,26. A de Au-

xiliar (20h) é de R$ 1.319,87.

UFC abre concurso para 30 professores


