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O curso de especialização em 
Gestão Universitária inscreve 
candidatos até o próximo dia 20. 
São ofertadas 45 vagas, sendo 
40 para servidores técnico-
administrativos e docentes em 
exercício do quadro permanente 
da UFC e cinco do Cefet-Ce. O 
curso começa em agosto e dura 
14 meses.

 Ligas de saúde
Estão abertas, até 1° de julho, 

as inscrições para  seleção do 
projeto de extensão Ligas de Saúde 
da Família. Podem participar 
alunos de Medicina, Enfermagem, 
Odontologia, Educação Física, 
Farmácia e Psicologia. Informações 
na Co-ordenadoria de Extensão do 
Campus de Porangabuçu, das 8h às 
11h30min e das 14h30min às 17h. 
Contatos: 3366.7458. 

Gestão universitária 
inscreve candidatos

 Oficinas de música
A Casa de José de Alencar, onde 

funciona o curso de licenciatura 
em Música,  vai  sediar a IV 
Semana de Educação Musical e o 
I Seminário de Educação Musical.  
A programação acontece de 30 de 
junho a 5 de julho, é gratuita e vai 
incluir oficinas, encontros e recitais. 
As inscrições terminam dia 20 e são 
feitas pelo site www.semu2008.
ufc.br. Informações com Isabel 
Silvino, da organização do evento: 
8843.7301.  

 Bolsa de pesquisa
Terminam amanhã, 17, as 

inscrições para seleção de bolsista 
recém-doutor que irá atuar na 
linha de pesquisa “Uso e aplicação 
de RMN”, no programa de Pós-
Graduação em Química Orgânica da 
UFC. Detalhes no endereço www.
prppg.ufc.br, link “Editais”.

Grupo de trabalho criado pelo 
Reitor Jesualdo Farias para estudar 
a questão da segurança do Campus 
do Pici e a convivência com as 
comunidades vizinhas está em fase 
da elaboração de propostas. No dia 
26, um relatório será divulgado.

 Segurança no Pici

Assembléia vai homenagear as Edições UFC
A Assembléia Legislativa do 

Ceará realizará sessão especial 
em homenagem às Edições 
UFC. É o reconhecimento 
do Legislativo ao trabalho da 
editora, que vem se destacando 
por sua produtividade e pela 

qualidade de seus lançamentos. A 
proposta da homenagem foi feita 
pelo Deputado Roberto Cláudio.

De julho de 2007 a junho de 
2008, as Edições UFC publicaram 
50 obras relacionadas aos mais 
diferentes temas.

O Reitor em exercício, Prof. 
Jesualdo Farias, visitou sexta-
feira passada o Campus da UFC 
em Sobral, onde manteve uma 
série de reuniões com professores, 
estudantes e servidores técnico-
administrativos. No último dia 
9, ele havia estado no Campus 
do Cariri e, no próximo dia 
24, irá ao de Quixadá, sempre 
com o objetivo de dialogar com 
a comunidade universitária, 
esclarecer dúvidas, discutir 
p rob lemas  e  encaminhar 
soluções.

Em Sobral, depois de um 
encontro mais amplo, com os 
três segmentos, Jesualdo reuniu-
se, separadamente, com cada 
um dos cursos (Odontologia, 
Engenharia Elétrica, Engenharia 

Jesualdo visita o Campus de Sobral
da Computação, Economia, 
Psicologia e Medicina). Em 
seguida, foi a vez de ouvir os 
estudantes.

Segundo o Diretor do Campus 
de Sobral, Prof. João Arruda, até 
o final de julho estarão concluídos 
os trabalhos de reforma do prédio 
onde funcionou o Fórum local 
e que abrigará os cursos de 
Economia, Engenharia Elétrica e 
Engenharia da Computação.

Nesta segunda-feira, o Prof. 
Jesualdo se encontra em Brasília. 
Ele tem agendadas reuniões no 
MEC e no Ministério da Saúde, 
onde vai tratar da implantação de 
uma nova estrutura organizacional 
para o complexo hospitalar da 
UFC - Hospital Universitário e 
Maternidade-Escola.

Resultado do concurso 
serpa anunciado dia 24 

Realizou-se nesse domingo, 
15, em ambiente de tranquilidade, 
a segunda etapa do concurso 
para preenchimento de vagas no 
quadro técnico-administrativo da 
UFC. A divulgação dos resultados 
está prevista para o próximo dia 
24. Recursos administrativos 
poderão ser apresentados no dia 
seguinte.
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