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To d o s  o s  c a n d i d a t o s 
à  Prefei tura  de  For ta leza 
confirmaram presença para o 
debate a ser promovido pelo 
Centro Acadêmico XII de Maio, 
da Faculdade de Medicina da 
UFC. Será quarta-feira (17),  às 
11h, na Sala C da Biblioteca, 
no Campus do Porangabussu. A 
entrada é aberta ao público.

O IV Congresso Internacional 
em Avaliação Educacional está 
com inscrições abertas até o dia 16 
para os interessados em inscrever 
trabalhos. O encontro acontece de 
20 a 22 de novembro, no Ponta Mar 
Hotel. A promoção é do Programa 
de Pós-Graduação em Educação 
da UFC. 

 Arte e Educação

O Reitor em exercício 
Jesualdo Farias anuncia 
amanhã (16) o resultado do 
edital que beneficia a Pós-
Graduação, no valor de R$ 
1 milhão, recursos próprios 
da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). O anúncio será 
feito às 11h, no Auditório da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação.

À tarde, Jesualdo Farias 
assina convênio de cooperação 
entre a UFC e a Escola de 
Magistratura do Tribunal 
Regional Federal da 5a Região, 

Edital destina R$ 1 milhão à Pós-Graduação

  Avaliação

Estão abertas até sexta-feira (19) 
as inscrições para o IV Seminário 
de Arte e Educação: Círculos de 
Cultura de Paulo Freire. O evento 
acontece de 23 a 28 de setembro 
e é promovido pelo programa de 
extensão Brincantes do Cordão do 
Caroá e do Departamento de Teoria 
e Prática de Ensino da Faculdade de 
Educação da UFC. Os interessados 
devem comparecer ao Instituto de 
Cultura e Arte, no térreo da Reitoria. 
A taxa é de R$ 15,00 (estudante) e 
R$ 30,00 profissional.

Programa UFC TV
Domingo - 12h30min

Reprise: Segunda - 18h
TV Ceará - Canal 5

Escola de Agronomia fará corrida pelos 90 anos

Seleção de  professor: vagas em  Sobral e Fortaleza

Prefeitura: Debate

De hoje até sexta-feira (19) 
a UFC está inscrevendo para 
seleção de professor substituto 
do Campus de Sobral. Há uma 
vaga para  o setor de estudo 
Anatomia e Neurofisiologia. O 
endereço para inscrição é Av. 
Lúcia Sabóia, 215 - Centro - 
Sobral. Em Fortaleza, o período 

de inscrição é até o dia 17 (quarta-
feira). As vagas são ofertadas pelos 
departamentos de Tecnologia da 
Informação; Engenharia Mecânica 
e de Produção; e Farmácia. O 
candidato deve fazer a inscrição 
nos departamentos citados. O 
edital está no site www.ufc.br. 
Informações: 85 3366.7404.    

O Centro de Ciências 
aAgrárias da UFC, dando 
continuidade à programação 
comemorativa dos 90 anos da 
Escola de Agronomia do Ceará 
realizará uma corrida dia 11 de 
outubro. A largada está prevista 
para as 8h, das adjacências 
da Diretoria do Centro de 
Ciências Agrárias. 

O percurso, no campus, é 
de cerca de 5 quilômetros. As 
inscrições estão abertas até o 
dia 3, no Centro Acadêmico 
Dias da Rocha do Curso de 
Agronomia, ou  na  Associação 

dos Engenheiros Agrônomos do 
Ceará (AEAC). 

P o d e m  p a r t i c i p a r 
professores, alunos, servidores 
técnico-administrativos e 
convidados nas categorias 
masculina e feminina. A 
iniciativa é uma parceria da 
Comissão Organizadora dos 90 
anos da Escola de Agronomia,  
AEAC e CA Dias da Rocha, com 
organização da Coor-denadoria 
de Atividades Esportivas e 
Lazer da Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis da UFC. 
Mais informações: 3366.9732. 

na sede da Justiça Federal em 
Fortaleza. O convênio permitirá 
que o Mestrado em Direito da 
UFC  realize parceria com 
a Escola de Magistratura e 
promova eventos.

Na quarta-feira (17), o Reitor 
em exercício recebe médicos 
da Ordem dos Médicos de 
Cabo Verde. Desde 2005 que 
a Universidade tem convênio 
visando oferecer residência 
médica aos profissionais recém-
formados naquele país. Uma 
turma foi formada em 2007 com 
dez médicos caboverdeanos. 


