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Convênio de R$10 mi

Missa  de 7o Dia

 Extensão seleciona
A Pró-Reitoria de Extensão in-

forma que os coordenadores de

ações de extensão podem encami-
nhar, até 12 de agosto, propostas de
programas e projetos para submis-
são ao Programa de Apoio à Ex-

tensão 2008 (Proext).  As propos-
tas selecionadas serão encaminha-
das ao MEC. O edital completo pode

ser acessado no portal: http://
portal.mec.gov.br/sesu/img/pdf/
editalproext. Mais informações:

3366.7452.

.

O Mestrado Profissional em

Economia do Setor Público, do
Programa de Pós-Graduação em
Economia da UFC (CAEN), ini-

cia amanhã as inscrições, que
prosseguem até o dia 19 de se-
tembro. A área de concentração

é Economia do Setor Público. São
ofertadas 29 vagas, para as quais
podem inscrever-se graduados em

Economia ou qualquer outra área
(bacharelado ou licenciatura ple-
na). O edital pode ser acessnado

no site: www.caen.ufc.br.

Mestrado em Economia

Será quarta-feira (23), às 20h, na

Catedral Metropolitana de Fortaleza,

a Missa de 7o Dia pelo falecimento de

Lúcia Maria Bispo Carvalho,

Fernanda Bispo Carvalho e Célia Ma-

ria Bispo Tavares, respectivamente

esposa, filha e cunhada de Fernando

Henrique Monteiro Carvalho, Supe-

rintendente de Recursos  Humanos

da UFC. As três foram vítimas de

acidente  rodoviário, quinta-feira, 17,

no KM 345 da BR-116, no município

de Icó/CE.

 Pré-Vestibular inscreve

Foram abertos os editais dos

Encontros Universitários da UFC
- Edição 2008, que acontecerão
no período de 28 a 31 de outu-

bro, das 8h às 20h, no Campus
do Pici. Os encontros são regi-
dos por edital específico, lança-

do pelas pró-reitorias de Pesqui-
sa e Pós-Graduação, Graduação,
Extensão e Assuntos Estudantis.

As inscrições podem ser feitas
pela página eletrônica da respec-
tiva Pró-Reitoria.

O objetivo dos Encontros
Universitários é mostar as ativi-
dades de ensino, pesquisa, exten-

são e de arte e cultura desenvol-
vidas na UFC e em outras insti-
tuições de ensino superior que

atuam no Estado.

Chamada para Encontros Universitários

O Curso Pré-Vestibular Paulo
Freire, da Faculdade de Direito da

UFC, selecionará 40 alunos. As ins-
crições ocorrem até quarta-feira
(23) na sala do curso, no térreo da

Faculdade. A prova será no dia 23
de julho. O edital do concurso está
disponível no endereço eletrônico:

www.cursopaulofreire.blogspot.com/
Outras informações pelo telefone:
3366.7855. O curso é um projeto de

extensão da UFC, voltado para alu-
nos de escolas públicas, e funciona
nos fins de semana.

No período dos Encontros, as
aulas serão suspensas. A partici-
pação comprovada dos estudan-

tes será considerada como ativi-
dade complementar de ensino,
conforme o Regimento da UFC.

Os Encontros Universitários -
2008 englobam: XXVII Encontro
de Iniciação Científica, I Encon-

tro de Pesquisa e Pós-Graduação,
XVII Encontro de Iniciação à
Docência, XVII Encontro de Ex-

tensão, I Encontro de Experiênci-
as Estudantis, V Mostra de
Integração Universidade-Socieda-

de, V Encontro de Cultura e Arte,
II Feira Solidária de Livros e I
Feira das Profissões. Os editais

serão disponibilizados no site da
UFC: www.ufc.br

O Reitor em exercício da
UFC, Prof. Luís Carlos
Saunders, e o Superintendente
do Banco do Brasil no Ceará,
Adilson do Nascimento Anísio,
assinam nessa quarta-feira
(23) convênio no valor de R$
10 milhões. Os recursos são
para apoiar o Hospital Univer-
sitário, residências universitá-
rias, atividades de comunica-
ção, eventos culturais e cons-
trução de um Centro de Con-
vivência no Campus do Pici.

Inscrições para seleção de 21 professores
Até o dia 25 deste mês, estão

abertas inscrições para seleção

de professor substituto para os
campi da UFC em Sobral e
Cariri. As unidades onde há va-

gas são: em Sobral -  cursos de
Medicina e Odontologia e Centro

de Tecnologia;  no Cariri - Curso
de Medicina. Outras informações
pelo telefone: 3366.7407.


