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O curso pré-vestibular Paulo 
Freire, de alunos da Faculdade de  
Direito da UFC, inscreve de 26 a 
29 deste mês. Podem concorrer à 
seleção estudantes que tenham cur-
sado pelo menos um ano em escola 
pública ou filantrópica. Mais infor-
mações pelo fone: 3494.0557. 

Vestibular 2010: sem mudanças nas regras 

Mais 30 obras em 2009 - R$ 41 milhões 

 

Cursinho pré-vestibular

 Transferências
Será amanhã (20), das 8h às 

11h30min, na Pró-Reitoria de Gra-
duação, o cadastramento dos clas-
sificados no processo de transfe-
rências de estudantes de graduação 
de outras instituições para a UFC. 
O resultado da seleção e os proce-
dimentos para o cadastro estão no 
site www.prograd.ufc.br. Outras 
informações: 3366.9036.

 Especialização
O Curso de Especialização em 

Tecnologias da Informação, centra-
do em desenvolvimento de Softwa-
res para a web,  está com inscrições 
abertas até o dia 30 deste mês. O 
curso é voltado para  profissionais 
que trabalham com desenvolvi-
mento de sistemas. Informações no 
Departamento de Computação da 
UFC: 3366.9843.

  Teste de Nível

 Na última semana, a UFC 
passou a contar com 67 novos 
professores efetivos. A posse 
aconteceu quinta-feira (15), na 
Reitoria. Cinco deles fazem parte 
agora do corpo docente do Cam-
pus de Quixadá e os demais dos 
campi de Fortaleza. No próximo 
mês, mais 114 tomarão posse em 
Sobral e no Cariri.

Os professores foram aprova-
dos em concursos públicos reali-

O Reitor da Universidade 
Federal do Ceará, Jesualdo Fa-
rias, assinou ordens de serviço 
para realização de 30 obras de 
infra-estrutura, entre constru-
ções e reformas, nos campi da 
Capital e Interior. Os investi-
mentos são de R$ 41 milhões e, 
de acordo com a Coordenadoria 
de Obras e Projetos, a previsão 
é de que até o fim deste ano os 
trabalhos estejam concluídos. 

Entre as obras destacam-se a 
construção dos blocos didáticos 
dos cursos de de Odontologia e 
Engenharias do Campus de So-
bral, a construção de blocos di-

zados no final de 2008, totalizando 
181 vagas ofertadas.

Até o final de fevereiro deve 
sair novo edital para a contratação 
de mais 170 professores. São 110  
vagas relativas ao Programa de 
Apoio a Planos de Reestru-tura-
ção e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni) e 60 vagas do 
programa de expansão da UFC 
no Interior (30 para Sobral e 30 
para o Cariri).

As Casas de Cultura Britânica 
e Hispânica da UFC realizam hoje 
(19) e amanhã as inscrições para o 
Teste de Nível (Semestres II ao VI). 
As inscrições para o mesmo teste 
das demais casas  (Alemã, Francesa, 
Italiana e Portuguesa) acontecem 
amanhã. Veja o calendário: www.
casasdeculturaestrangeira.ufc.br. 

dáticos do Campus de Quixadá, 
a terceira etapa do Campus de 
Juazeiro do Norte, as instalações 
do Instituto de Cultura e Arte no 
Campus do Pici, as instalações 
do Centro de Processamento de 
Dados de Alto Desempenho do 
NPD, a Residência Universitária 
do  Pici, a construção de mais um 
hospital universitário - o Insti-
tuto de Ciências Médicas Paulo 
Marcelo Martins - e a ampliação 
da sede do Curso de Medicina 
em Fortaleza. Além dessas, há 
22 obras em andamento desde o 
ano passado, com prazo de con-
clusão até o final de março.

UFC ganha 67 novos professores efetivos

 As normas para o Vestibular 
da UFC de 2010 serão as mes-
mas deste ano. Quem assegura 
é o Reitor Jesualdo Farias. Se-
gundo ele, qualquer mudança só 
ocorrerá depois de uma ampla e 
transparente discussão com os 
setores da sociedade envolvidos 
pelo concurso. Disse também 

que mudanças só podem ser 
adotadas um ano depois de anun-
ciadas. Mas, como o Tribunal de 
Contas da União questionou con-
tratos entre a UFC e Fundação 
Cearense de Pesquisa e Cultura, 
a gestão financeira do Vestibular 
será de responsabilidade apenas 
da UFC.   


