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A UFC inscreve, até 28 de 

abril, candidatos ao concurso 
público de professor efetivo. 
No Departamento de Geografia, 
do Centro de Ciências, a vaga é 
de adjunto e o setor de estudo 
Geografia Humana. 

Na Faculdade de Educação, o 
Departamento de Teoria e Prática 
de Ensino tem vaga de professor 
assistente O setor de estudo é 
Metodologia das Habilidades 
Esportivas: Futebol e Futsal. 

Os candidatos devem ter 
título de doutor e os seleciona-

 Ciro Gomes no CAEN

 

Fazenda Raposa: UFC planeja revitalização Autoridades no CT

“A crise financeira mundial e 
seus reflexos na economia brasi-
leira” é o tema da palestra a ser 
proferida pelo Deputado Federal 
Ciro Gomes (PSB-CE), hoje (30),   
às 19h, no auditório do CAEN (Av. 
da Universidade 2762 - Benfica). 
A programação prevê coletiva à 
imprensa, às 18h.

O Reitor da UFC, Jesualdo 
Farias, o Governador Cid Gomes 
e o Secretário da Ciência, Tecno-
logia e Educação Superior, René 
Barreira, sobrevoaram a Fazen-
da Raposa,  no município de 
Maracanaú,  na manhã de hoje. 
A UFC já mantém um convênio 
com a Prefeitura daquele muni-
cípio visando à revitalização da 
fazenda experimental. Agora 
serão planejadas ações para 

O Centro de Capacitação do 
Sintufce oferece 22 cursos de in-
formática abertos à comunidade nas 
áreas de Windows, Office e Internet, 
entre outros. Para se inscrever ou 
obter outras informações, basta ir 
ao Centro (Rua Waldery Uchoa, 5 
- Benfica) ou acessar www.sintufce.
com.br.

Cursos de informática

A Inova - Empresa Júnior da 
FEAAC/UFC prorrogou até sexta-
feira (3) inscrições para o curso 
“Conhecendo a empresa cooperati-
va”. O curso é aberto à comunidade 
universitária. As aulas serão aos 
sábados, de 8h às 12h, de 4 de abril 
a 9 de maio. Contato: 3366.7829.

 Empresa cooperativa

dos cumprirão um regime de 40 
horas semanais de trabalho, com 
dedicação exclusiva. 

No período de 30 de março a 
1° de abril, as inscrições são para 
professor substituto da Faculdade 
de Direito. A vaga no Departa-
mento de Direito Processual é 
para o setor de estudo Teoria do 
Direito (regime de 20h). Para se 
candidatar, o interessado deve ter 
graduação em nível superior. Os 
editais podem ser acessados no 
www.srh.ufc.br/editais.htm. Ou-
tras informações: 3366 7407. 

       

Inscrições: Professor efetivo e substituto 

Aprovados novos mestrados e doutorados
O Conselho de Ensino, Pes-

quisa e Extensão (CEPE) e o 
Conselho Universitário (Consuni) 
aprovaram quatro novos cursos de 
mestrado e três doutorados.

São: Mestrado em Estatística 
e Matemática Compu-tacional, 
em Fortaleza; Mestrado em Saúde 
Pública (primeiro do País),  no 
Campus de Sobral; e  Mestrado 
em Desenvolvimento Regional, o 
primeiro no Campus do Cariri.

Os de doutorado são em História 
e em Desenvolvimento e Meio Am-
biente, em Fortaleza. Foi criado ain-
da o Programa de Pós-Graduação 
(mestrado e doutorado) em Ciências 
Farmacêuticas.

Os projetos serão agora avalia-
dos pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes) e, se aprovados pelo 
Ministério da Educação, os cursos 
devem começar em 2010.    

integrar o Governo no projeto. 
Estão sendo propostas atividades 
de pesquisas, principalmente na 
área de meio ambiente; ensino, 
com a instalação de cursos; e 
de extensão, com a criação de 
um parque botânico, conforme 
antigo projeto do arquiteto Burle 
Marx. Com o Governo, será vis-
ta a possibilidade de integrar a 
Fazenda às atividades turísticas 
do Estado.  

 O Governador Cid Gomes visita 
o Centro de Tecnologia da UFC, 
no Campus doPici,  às 10h de hoje 
(30). Às 16h, é a vez de o Senador 
Tasso Jereissati ser recebido pela 
direção do CT. As duas  autoridades 
vão conhecer de perto o potencial 
do Centro quanto aos estudos e 
equipamentos nas áreas de refinaria 
e siderurgia. Os encontros estão 
marcados para a Sala do Conselho 
do CT (Bloco 710).


