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 Aviso da Biblioteca

O Departamento de Desenvolvi-
mento Humano/SRH inscreve até dia
4 de julho para a Oficina de Teatro,
destinada a crianças e adolescentes fi-
lhos de servidores. O facilitador será
o ator e diretor teatral Fernando Piancó
e as atividades acontecem de 14 a 31
de julho, das 9h às 12h, na Concha
Acústica. No dia 1° de julho, o DDH
começa a inscrever servidores e filhos
para a Orquestra de Flautas. Outras
informações no fone: 3366.7412.

 Oficinas de férias
Os professores Benito Morei-

ra de Azevedo (Centro de Ciên-
cias Agrárias), Jesualdo Pereira
Farias (Centro de Tecnologia) e
José Carlos Parente Oliveira
(Centro de Ciências) apresenta-
ram-se como postulantes à Rei-
toria da Universidade Federal do
Ceará. As inscrições de candi-
daturas terminaram na última sex-
ta-feira, 27.

A consulta à comunidade uni-
versitária ocorrerá a 20 de agos-
to. No dia 25, o Consuni volta a
se reunir para a elaborar a lista
tríplice a ser encaminhada ao Pre-

UFC oferece 26 vagas para professor adjunto

Definidos candidatos à Reitoria da UFC

A partir de hoje e até o dia 29
de julho, a UFC inscreve candi-
datos ao cargo de professor ad-
junto em Fortaleza. São ofertadas
26 vagas para um regime de tra-
balho de 40 horas semanais e
remuneração de R$ 6.496,99. Os
departamentos onde há vagas
são: Geografia, Bioquímica e Bi-
ologia Molecular, Química Orgâ-
nica e Inorgânica, Engenharia

Agrícola, Ciências do Solo,
Fitotecnia, Zootecnia, Engenhari-
as  Mecânica e de Produção, Es-
trutural e Construção Civil, Elétri-
ca, Química, e Hidráulica e
Ambiental, Administração, Conta-
bilidade, Enfermagem, Saúde Co-
munitária, Medicina Clínica, Pato-
logia e Medicina Legal e Ensino a
Distância. Os editais estão no site:
www.ufc.br, link “Editais”.

A direção do Sistema de Bibliote-
cas da UFC avisa que os usuários
devem fazer, pessoalmente, até 4 de
julho, a renovação de empréstimos,
sem pagar multa. A necessidade da
presença do usuários nas bibliotecas
se deve a problema no serviço de re-
novação pela internet.

“Luzia-Homem: aspectos da crí-
tica em uma obra” é o título da dis-
sertação que Carmélia Aragão,
mestranda em Literatura Brasileira,
defende hoje (30), às 15h, na Sala de
Multimeios do Departamento de Li-
teratura da UFC. Carmélia é autora
do livro  “Eu vou esquecer você em
Paris” e tem contos e crônicas publi-
cados em diversas revistas impres-
sas e eletrônicas.

Estão abertas inscrições
para apresentação de traba-
lhos no Congresso Estadual de
Software Livre, promovido
pelo Grupo de Estudo de Linux
e Software Livre da UFC. In-
teressados podem acessar o
site www.ceol.ufc.br ou en-
trar em contato pelo e-mail:
cesol@lia.ufc.br.

Congresso estadual debaterá software livre
O Congresso acontece de 19

a 23 de agosto, no Centro de Ci-
ências. Simultaneamente, ocor-
rerão o I Fórum Cearense de
Software Livre na Gestão Públi-
ca e o I Encontro Cearense de
Educação e Inclusão Digital com
Software Livre. Contatos: Ro-
berto Freitas Parente, da Comis-
são Organizadora: 9618.9926.

Literatura: Dissertação

 Cursos de computação
O Grupo de Estudo de Linux e

Software Livre da UFC inicia hoje os
cursos Introdução ao GNU/Linux,
Linguagem de Programação em C,
Edição de Imagem com Software Li-
vre e Linguagem de Programação em
Java. Informações: www.gelsol.org .

.

sidente da República, a quem ca-
berá indicar o novo Reitor.

Com a morte do Prof. Ícaro
Moreira, a 17 de abril, e obedecendo
ao Estatuto da UFC, assumiu o
Vice-Reitor Jesualdo Farias. Mas,
a Assessoria Jurídica do MEC de-
terminou que o sucessor fosse in-
dicado a partir de lista tríplice ela-
borada pelo Consuni. Por conside-
rar que não seria democrático li-
mitar ao Consuni a formação da
lista, o Prof. Jesualdo propôs nova
consulta. Ele pediu férias, tendo sido
substituído na Reitoria pelo Prof.
Luis Carlos Saunders.


