
N° 616 - 

 Universidade Federal do Ceará - Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

UFC NOTÍCIA

Contatos: E-mail - ufcinforma@ufc.br - Tel. (85) 3366.7330 / 3366.7331 / 
3366.7319 Coordenador: Jornalista Paulo Mamede (CE 00778JP)

   

.  

 Pré-vestibular

Programa UFC TV
Domingo - 12h30min

Reprise: 3a feira - 
19h30min

TV Ceará - Canal 5

CEPE aprova novos cursos  Estágio Probatório

 Curso de Férias

Recitais na agenda

Professor Assistente

    

O Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CEPE), 
da Universidade Federal do 
Ceará,  reunido  na última 
sexta-feira (17), sob a pre-
sidência do Reitor Jesualdo 
Farias, aprovou, por unani-
midade, a criação de nove 
cursos  de graduação e um 
de doutorado, que passarão a 
funcionar em 2010. Foram  os 
seguintes os  cursos de  gra-
duação aprovados:  no Centro 
de Humanidades: Letras Es-
panhol e Letras Inglês ( no 

Os professores em estágio 
probatório da UFC, empossados 
até maio de 2009 nos campi 
de Fortaleza e Quixadá, estão 
sendo convocados a  participar 
da Comunidade de Cooperação 
e Aprendizagem Significativa 
(Casa), projeto desenvolvido 
pela Pró-Reitoria de Graduação. 
Para participar, o professor deve 
solicitar seu ingresso através do 
e-mail: casa@virtual.ufc.br. 

A Seara da Ciência  realiza o 
VII Curso de Férias, recebendo 
alunos e professores da rede 
pública de ensino em seus labo-
ratórios, até o próximo dia 24. A 
UFC integra a rede nacional de 
universidades federais que pro-
movem cursos dessa natureza, 
como parte do Projeto Interação 
Ciência e Educação - Busca de 
Jovens Talentosos.  

O Sindicato dos Trabalhado-
res da UFC (Sintufce) recebe 
inscrições para seu cursinho. 
As inscrições prosseguem até o 
preenchimento das vagas.Infdor-
mações na Rua Waldery Uchôa, 
50 - Benfica. Fone: 3052.3660.

A Universidade Federal do 
Ceará está organizando a Feira 
das Profissões, que acontecerá 
de 5 a 7 de agosto no campus 
do Pici, numa realização da 
Pró-Reitoria de Graduação. 
Estudantes do Ensino Médio 
visitarão a UFC e terão mais 
informações sobre os cursos 
de graduação oferecidos.Será 
lançada no evento, a Revista 
das Profissões

Reabertas até dia 23 as 
inscrições para seleção de pro-
fessor assistente do Labomar. 
A vaga é no setor de estudo 
“Dinâmica Ambiental”, com 
regime de 40 horas semanais e 
dedicação exclusiva. É exigido 
o título de mestre, no mínimo. 
Contato: 3366.7405.  

Feira das Profissões

  

horário noturno); no Centro de 
Tecnologia, as graduações em 
Engenharia Ambiental, Enge-
nharia em Energias Renováveis 
e Engenharia do Petróleo; na 
Faculdade de Medicina, o cur-
so de Fisioterapia; no Centro 
de Ciências, bacharelado em 
Biotecnologia; no Instituto 
de Cultura e Arte, o curso de 
Gastronomia, e no Instituto 
UFC Virtual, o de Sistemas e 
Mídias Digitais. Foi aprovado, 
também,  na reunião o doutora-
do em Biotecnologia. 

A Orquestra de Flautas 
da UFC retomará suas ativi-
dades dia 27, quando inicia 
os ensaios para o recital de 
terceiro aniversário na Sala 
de Convivência da Reitoria.
Dia 31 de agosto se apresenta 
no  encerramento da Semana 
da Biblioteca do Centro de 
Tecnologia. A Orquestra de 
Flautas é regida pelo Maestro 
Valdinez Cláudio. Mais infor-
mações: 3366.7412.

Congresso de Solo
De 2 a 7 de agosto será re-

alizado o XXXII Congresso 
Brasileiro de Ciência do Solo, 
promoção da UFC através do 
Departamento de Ciências do 
Solo do Centro de Ciências 
Agrárias. Mais informações: 
3366.9686.  


