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 Professor de Filosofia

 Mudança em cargo

O Instituto de Cultura e Arte 
inscreve a partir de manhã (9) 
até  sexta-feira (11) candidatos à 
seleção de professor substituto, no 
setor de estudo Filosofia, em For-
taleza. O regime de trabalho é de 
40 horas semanais. O edital está no 
site: www.srh.ufc.br/editais.htm

UFC no Twitter

 Exame em LibrasCongresso vai debater Terapia Comunitária

Após dois anos como Coor-
denadora de Obras e Projetos da 
UFC, a arquiteta Magda Campe-
lo deixa o cargo para se dedicar 
ao Doutorado Interinstitucional 
(UFC/Universidade de São Paulo) 
na área de História e Fundamentos 
da Arquitetura e Urbanismo. Mag-
da será substituída pelo engenheiro 
Rafael Henrique de Araújo.

Começa amanhã (9) e pros-
segue até sábado (12). O V 
Congresso Brasileiro de Tera-
pia Comunitária. Em paralelo, 
acontecem o II  Encontro Inter-
nacional de Terapia Comunitária 
e o I Encontro de Pesquisa em 
Terapia Comunitária. As ativi-
dades serão realizadas no Hotel 
Oásis Atlântico em Fortaleza, 

A Coordenação do Prolibras 
inscreve, até 30 de setembro, para 
o Exame Nacional de Certificação 
de Proficiência no uso e ensino da 
Lingua Brasileira de Sinais (Li-
bras) e Certificação de Proficiência 
na tradução de Libras/Português/
Libras. Interessados devem aces-
sar os sites: www.prolibras.ufsc.br 
e www.coperve.ufsc.

A UFC amplia os espaços 
de comunicação com a co-
munidade  interna e externa. 
Acessando o endereço da 
UFC  no   Twitter - http://
twitter.com/ufcinforma - os 
“seguidores” poderão saber 
informações sobre a Univer-
sidade, receber novidades 
em primeira mão e também 
interagir, enviando mensa-
gens. A ferramenta é geren-
ciada pela Coordenadoria de 
Comunicação e Marketing 
Institucional da UFC. 

 Semana de Contábeis
Estão abertas inscrições para a I 

Semana de Ciências Contábeis da 
UFC. O encontro acontece de 22 a 
24 de setembro, no Conselho Re-
gional de Contabilidade do Ceará 
(Av. da Universidade, 3057). Mais 
informações e inscrições pelo en-
dereço eletrônico: www.acep.org.
br/semanadecienciascontabeis ou 
fones: 3366.7809 e 3366.7810.

e na Pousada Ocas do Índio, em 
Beberibe. A TC nasceu no Depar-
tamento de Medicina Comunitária 
da UFC. De lá, o Prof. Adalberto 
Barreto, que preside o Congresso, 
levou a metodologia para a Co-
munidade 4 Varas, no Pirambu, 
em Fortaleza, dando origem a um 
projeto que se tornou referência 
nacional e internacional. 

Estrigas no MAUC
A exposição “A  grande arte 

de Estrigas” está em cartaz, até 
18 de setembro, no Museu de 
Arte da UFC. A mostra comemo-
ra os 90 anos do artista cearense. 
Como parte das homenagens a 
Estrigas, foi lançado livro com 
o mesmo título da exposição. O 
autor da obra é o Prof. Gilmar de 
Carvalho, do Curso de Comuni-
cação da UFC. As escolas que 
desejarem levar grupos de alunos 
para a exposição podem agendar 
pelo fone 3366.7481. O MAUC 
funciona de segunda a sexta, das 
8h às 12 e das 14h às 18h.

O curso de Realização em 
Audiovisual da Vila das Artes, 
em parceria com a UFC, abriu 
edital de seleção para a segunda 
turma, com 40 vagas. Estudantes 
que concluíram o Ensino Médio 
em escola pública podem solici-
tar isenção da taxa de inscrição 
nos dias 10 e 11 de setembro. As 
inscrições ficam abertas de 23 
a 27 de setembro no endereço 
www.ccv.ufc.br. Contatos:  fone 
3105.1402 e 3252.7052.

Audiovisual: vagas
Acontece até o próximo dia 

12, no Hotel Oásis Atlântico, 
em Fortaleza, o XII Congresso 
Brasileiro de Fisiologia Vegetal. 
A promoção é da Sociedade Bra-
sileira de Fisiologia Vegetal, com 
realização da UFC e Embrapa. 
O tema do encontro é “Desafios 
para produção de alimentos e 
bioenergia”. Nesta terça-feira 
(8), a programação inclui debate 
sobre o tema central na perspec-
tiva das agências de fomento.  

Bioenergia e alimento


