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 Dia de brincar

 Seleção de professor

Casas de Cultura inscrevem a partir de hoje  Visitas às unidades
Na série de visitas acadêmicas 

às unidades da UFC, o Reitor  
Jesualdo Farias esteve, na última 
quinta-feira (20), no Instituto de 
Educação Física e Esporte, no 
Campus do Pici. Na quarta-feira, 
ele foi à Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária, Contabi-
lidade e Secretariado. Nas visitas, 
além de agenda com os dirigentes, 
o Reitor aproveita para visitar as 
instalações e ter um contato mais 
direto com alunos e servidores. 

As inscrições para o Tes-
te de Admissão às Casas de 
Cultura Estrangeira da UFC 
acontecem até 6 de junho. Se-
rão feitas exclusivamente pela 
internet, no site da Coordena-
doria da Concursos da UFC: 
www.ccv.ufc.br. São ofertadas 
396 vagas, distribuídas pelas 
Casas de Cultura Alemã (66), 
Britânica (66), Francesa (88), 
Hispânica (44), Italiana (66) 

Estão abertas, até a próxima 
quarta-feira (26), inscrições para 
professor substituto do Departa-
mento de Química Orgânica e, 
até sexta-feira (28), para o Depar-
tamento de Patologia e Medicina 
Legal. Nos dois casos é ofertada 
uma vaga e o regime de trabalho 
é de 40h semanais.  Os editais no 
148/2010 e no 149/2010 estão no 
endereço www.srh.ufc.br/editais.
htm. Contato: 3366.7407.

O “1º Brincar na UFC: Um 
direito de todos” acontece sábado 
(29), das 8h às 11h, no Campus 
do Pici. A manhã de brincadeiras 
é voltada para crianças a partir de 
cinco anos e se integra às come-
morações do Dia Internacional do 
Brincar. A festa é grátis, numa pro-
moção do Instituto de Educação 
Física e Esporte da UFC, por meio 
do Laboratório de Brinquedos e 
Jogos (Labrinjo), coordenado pelo 
Prof. Marcos Teodorico. Outras 
informações: 3366.9216.

e Portuguesa (66). As provas 
acontecerão no dia 20 junho de 
2010, com previsão do resulta-
do da seleção para o dia 25 de 
junho.

A matrícula dos classifica-
dos será em 22 de julho, das 
8h às 12h e das 14h às 17h, e a 
dos classificáveis, no dia 23 de 
julho, às 9h. Mais informações 
podem ser obtidas pelo fone 
(85) 3366.9522.

O Reitor Jesualdo Farias 
suspendeu, extraordinariamente, 
a reunião do CEPE na manhã 
de sexta-feira (21) para ouvir 
comissão de 10 estudantes de 
Odontologia de Sobral, em gre-
ve desde o dia 17. O aluno Jonas 
Nogueira expôs as dificuldades 
que levaram ao movimento 
grevista, todas relacionadas ao 
atraso nas obras das instalações 
definitivas do Curso – labora-
tório, clínica e salas de aula.  

Estudantes da Odontologia recebidos no CEPE

UFC integra missão na França 
A Universidade Federal do 

Ceará é uma das 30 instituições  
nacionais participantes da Mis-
são de Promoção do Ensino 
Superior Brasileiro na França. 
Fazem parte da delegação, 
pela UFC, o Reitor Jesualdo 
Farias, a Coordenadora de 
Assuntos Internacionais Maria 
Elias Soares e o Coordenador 
do Programa Brafitec na UFC, 
João César Mota.

Eles chegam hoje à Fran-
ça. A missão, agendada para 

o período de 24 a 28, envolve 
compromissos em  Paris (24 a 
26 de maio), Lyon (27) e Gre-
noble (28). A representação da 
UFC permanece na França para 
mais atividades em Lille (31) e 
Tolouse (1º e 2 de junho). 

Na agenda da viagem, estão 
encontros com representantes 
de universidades e outras insti-
tuições francesas. O Reitor Je-
sualdo Farias também assinará 
convênios e participará de um  
seminário e um fórum. 

O Reitor fez uma retrospectiva 
da história da implantação do 
campus , detalhando  o encami-
nhamento das obras, as dificul-
dadaes decorrentes da legislação  
para contratação de serviços e 
até imprevistos  naturais, como 
as enchentes do rio Acaraú. In-
formou que, para a Odontologia,  
estão destinados R$ 13 milhões 
e garantiu que a infraestrutura do 
Curso, depois de concluido, será 
uma dos melhores do País. 


