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Encerram-se hoje (2) as ins-
crições para seleção de professor 
substituto do Centro de Humani-
dades, Centro de Ciências e Centro 
de Tecnologia da UFC. Podem 
inscrever-se graduados em nível 
superior. Os editais detalhando as 
áreas de estudo, número de vagas, 
carga horária e critérios de seleção 
podem ser acessados no endereço 
www.srh.ufc.br/editais.htm.

 Inscrições: Professor

Biblioteca renovada

O seminário “A pesquisa sobre 
gênero e sexualidade: aspectos éticos 
e metodológicos” acontece amanhã 
(3), a partir das 14h30min, na Casa 
Amarela Eusélio Oliveira. Quem 
promove é o Núcleo de Pesquisas so-
bre Sexualidade, Gênero e Subjetivi-
dade, do Programa de Pós-graduação 
em Sociologia da UFC.

Gênero e sexualidade

A Universidade Federal do 
Ceará realiza hoje e amanhã, dias 
2 e 3, o I Seminário da Comissão 
de Implantação da Universidade 
Federal de Integração Luso-
Brasileira (Unilab). O encontro 
será no Hotel Mareiro (Av. Beira 
Mar, 2380 - Meireles). Os inte-
grantes da Comissão vão trocar 
idéias com representantes de 
importantes organizações que já 
realizaram ações de cooperação 
em países africanos de Língua 
Portuguesa. Com isso, terá sub-
sídios para definir os cursos a 
serem ofertados na futura Insti-
tuição, com sede no município 
de Redenção.

“Esperamos que esse momen-
to seja de fato um marco, a partir 
do qual se comece a delinear 
a estrutura acadêmica da Uni-
lab. O processo de escolha será 
embasado por esse seminário”, 

O Sistema de Bibliotecas 
da UFC adquiriu 16 mil novos 
exemplares e parte dos livros já 
começou a chegar. De acordo 
com o Diretor da Biblioteca 
Universitária, Jonatan Soares, 
foram confirmados cerca de 7  
mil títulos, contemplando todos 
os cursos de graduação e pós-
graduação. Ele informa que, em 
breve, a Biblioteca fará assina-
tura de um pacote de e-books da 
Editora Atheneu. Outra novidade 
é que a Biblioteca de Ciências e 
Tecnologia, no Pici,  passará a 
funcionar aos sábados, a partir 
de 7 de março.    

Abertas até 15 de março inscri-
ções de trabalhos para o seminário 
“Violência e Conflitos Sociais”, que 
acontece de 24 a 27 deste mês, no 
auditório Luiz de Gonzaga e no da 
Reitoria. A promoção é do Labo-
ratório de Estudos da Violência da 
UFC. Contato: 3366.7425.   

Violência e conflito

A Orquestra de Câmara UFC/
SESI abre as comemorações de 
seus 29 anos com um concerto 
grátis quarta-feira (4), às 20h, 
no Teatro  José de Alencar. A Or-
questra, sob regência do maestro 
Vazken Fermanian, é composta 
por 27 músicos cearenses oriun-
dos do Centro de Formação de 
Instrumentistas do SESI.       

 Parabéns, Orquestra

Estão abertas inscrições para 
o preenchimento de 60 vagas no 
curso de Formação Profissio-nali-
zante em Informática, do Centro 
de Referência do Professor da 
Prefeitura de Fortaleza. O projeto 
é coordenado pelo Instituto UFC 
Virtual, em parceria com o Insti-
tuto Federal de Ciência e Tecno-
logia (ex-CEFET/Ce) e Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, através do grupo KBr Ki-
dlink. Podem inscrever-se alunos 
da rede municipal  de Fortaleza, 
exclusivamente no site: www.
jovemdigital.virtual.ufc.br. Outras 
informações: 3366 9509.    

afirma a Coordenadora de Assun-
tos Internacionais da UFC, Profa 

Maria Elias Soares. Os cursos se-
rão ofertados nas áreas de Saúde, 
Gestão, Formação de Professores 
e Ciências Agrárias.

Entre os participantes esta-
rão: Paulo Speller, presidente da 
Comissão; Maria Elias Soares; 
Custódio Almeida, Pró-Reitor de 
Graduação da UFC; Ana Estela 
Haddad, Francisco Campos e 
Eduardo Botelho, do Ministério da 
Saúde; Magda Coelho,  da Asses-
soria Internacional do Ministério 
da Educação; e Gustavo Chianca, 
da Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimenta-
ção (FAO), dentre outros.

Hoje a pauta é mais administra-
tiva. Amanhã, haverá exposições 
dos representantes de cada área do 
conhecimento e debates visando à 
definição dos cursos.

Informática: Formação

Seminário discute cursos da Unilab


