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 Será de 13 a 15 de maio, a III 
Semana de Zootecnia, com 12 pa-
lestras e minicursos programados. 
Serão debatidos ensino, políticas 
agrícola e agrária, perspectivas e 
tendências para a agropecuária bra-
sileira. Inscrições no Centro Acadê-
mico do Curso de Zootecnia. Estu-
dantes pagam R$ 25 e profissionais, 
R$ 28. Informações: 3366.9700 / 
caqd_ufc@yahoo.com.br.

 

 III Semana de Zootecnia

 Mitologia Greco-Romana
Inscrições até 15 de maio para o 

curso “Mitologia Greco-Romana e 
a sobrevivência do mito nos tempos 
modernos”. Ministrado pelo Grupo 
de Extensão Paidéia, tem duração 
de 40 horas, com aulas aos sábados 
(de 8h às 12h), entre 23 de maio e 
4 de julho. Narrativas mitológicas, 
além de noções do alfabeto grego, 
serão exploradas. Informações: 
cursodemitologia@hotmail.com / 
3366.7612.

 Sistema Pergamum

 Escafandro e Borboleta
O projeto Cine Freud exibe quata-

feira (13), às 14h, o longa-metragem 
“O Escafandro e a Borbolateta”. Será 
na Casa Amarela Eusélio Oliveira, 
com a participação da psicanalista 
Francirene de Paula. Inscrições e in-
formações: 3366.7727 e cinefreud@
gmail.com.

Editais para 170 professores efetivos
Já estão no site da Superin-

tendência de Recursos Humanos  
(www.srh.ufc.br/editais.htm) os 
editais de concurso público para 
seleção de 170 novos professores 
efetivos da UFC, em campi de 
Fortaleza e do Interior do Estado. 
São 50 vagas para o Campus do 
Cariri, 32 para o de Sobral e 88 
para os de Fortaleza.

As inscrições para todas as 
vagas têm início hoje (11) e 
prosseguem até 9 de junho, com 
exceção do Edital 115/09, para 
Professor Assistente do Campus 
de Quixadá.

Na Capital, há oportunidades 
para o Centro de Humanidades 
(18), Centro de Tecnologia (16), 
Instituto de Cultura e Arte (14), Fa-
culdade de Medicina (10), Centro 
de Ciências (9), Faculdade de Edu-
cação (8), Instituto de Ciências do 
Mar (3), Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária, Contabi-
lidade e Secretariado (1) e Centro 
de Ciências Agrárias (1).

Do total de vagas criadas, 
a maioria (110) é oriunda do 
Programa de Apoio a Planos de 
Reestru-turação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni).

A Biblioteca Universitária da 
UFC começou a disponibilizar 
na Internet 444 livros eletrônicos. 
Inicialmente, as áreas beneficia-
das são as de Engenharia, com 
acervo de 384 livros em inglês, e 
Ciências da Saúde, com 60 títulos 
em português. As demais áreas do 
conhecimento serão contempladas 
na próxima etapa de aquisição de 
livros. Além de facilitar e agilizar 

o acesso à informação, o acervo 
eletrônico também deverá bene-
ficiar estudantes e professores de 
campi no Interior do Ceará, que 
não dispõem de toda a obra reunida 
na biblioteca universitária local. 
Todos os livros eletrônicos estão 
disponíveis no site www.biblioteca.
ufc.br, com links para acesso no 
ambiente da UFC e com instruções 
para acesso remoto.

Biblioteca disponibiliza 444 livros eletrônicos

Amanhã e quarta-feira (12 e 13), 
o Sistema de Bibliotecas Pergamum 
não funcionará. Durante esse perío-
do, serão realizados procedimentos 
de atualização. Nas bibliotecas, os 
serviços de devolução e empréstimo 
estarão indisponíveis. Nesses dias, 
não serão cobradas multas. 

O Programa de Orientação 
e Operacionalização da Pós-
Graduação Articulada à Gradu-
ação (Propag), implementado 
na UFC em 2008, inicia nova 
fase com o ingresso de mais 
bolsistas. A iniciativa é parte 
do Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais 
(Reuni). Já são 150 bolsistas, 
oriundos de diversos programas 
de pós-graduação, que atuam 

na graduação, exercendo a do-
cência. Os bolsistas têm carga 
horária de 12 horas semanais, 
destinadas ao acompanhamento 
de disciplinas da graduação,  
tutoria a grupos de estudo e 
orientação à produção acadêmica  
Segundo a Profª Inês Mamede, 
Coordenadora de Projetos e 
Acompanhamento Curricular da 
Prograd, a meta é chegar a 550 
bolsistas do programa até o final 
do Reuni, em 2012.

Propag ganha novos bolsistas em 2009


