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 Especialização

Até 30 de setembro ficam 
abertas inscrições de alunos 
da UFC interessados em fazer  
intercâmbio em instituições de 
ensino estrangeiras convenia-
das, sem concessão de bolsas. 
Na Coordenadoria de Assuntos 
Internacionais  da UFC e no site  
www.cai.ufc.br  os candidatos po-
dem acessar informações sobre as 
instituições parceiras, calendário 
e documentação exigida. 

Mobilidade acadêmica

Toma posse equipe dirigente da Unilab
O  Reitor da Universidade 

Federal da Integração Interna-
cional da Lusofonia Afro-Bra-
sileira (Unilab), Paulo Speller, 
empossou, nesta segunda-feira 
(30), os integrantes da equipe 
que conduzirá a nova instituição, 
sediada no município de Reden-
ção. A solenidade realizou-se  às 
9h, no auditório da Reitoria da 
Universidade Federal do Ceará, 
instituição tutora do projeto de 
instalação da Unilab. 

Tomaram posse  a Vice-Rei-
tora, Profª Maria Elias Soares; o 
Pró-Reitor de Graduação, Prof. 

Jacques Therrien; a Pró-Reitora 
de Administração e Planejamen-
to, Adênia Maria Augusto Gui-
marães; e a Chefe de Gabinete, 
Leslie de Almeida Cláudio. Na 
ocasião o Reitor da Unilab anun-
ciou, a assessoria da Profª Stela 
Maria Meneghel para a criação 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação.

Quinze professores e 15 téc-
nico-administrativos, que com-
põem o quadro de servidores da 
Unilab, já estão trabalhando no 
processo de implantação da nova 
universidade.

 Audiovisual
Terminam hoje (30) as ins-

crições  para o projeto Conexões 
Estéticas, que objetiva, por meio 
de oficinas, fomentar a experimen-
tação, produção e reflexão sobre 
as tendências contemporâneas 
do audiovisual em Fortaleza. A 
promoção é do  Curso de Cinema 
e Audiovisual da UFC e Fundação 
Nacional das Artes (Funarte).  As 
inscrições podem ser feitas no  en-
dereço eletrônico: http://esteticas.
wordpress.com

O Instituto de Educação Física 
e Esportes (IEFES) da UFC ins-
creve, até 13 de setembro, para 
o I Curso de Especialização em 
Educação Física Escolar, realiza-
do em parceria com o Centro de 
Treinamento e Desenvolvimento. 
São oferecidas 40 vagas. Os inte-
ressados podem inscrever-se no 
Cetrede, na Av. da Universidade, 
2932, Benfica. O atendimento é 
das 8h às 12h e 14h às 18h. Con-
tatos:  3214.8200  ou pelo e-mail: 
cetrede@yahoo.com.br.

Seguro para professores, servidores e alunos

 Ex-alunos da UFC 
A Associação dos ex-Alunos 

da UFC, a ser lançada oficial-
mente no dia 14 de outubro, está 
recebendo inscrições de associa-
dos no endereço eletrônico www.
assoex.ufc.br.  O estatuto da enti-
dade já foi aprovado e registrado 
em cartório. Na presidência está o 
Prof. Raimundo Holanda, ex-Pró-
Reitor de Extensão e de Assuntos 
Estudantis da UFC. Mais informa-
ções pelos telefones  3366.7330 e 
3366.7331.

O Instituto UFC Virtual recebe, 
inscrições até amanhã (31) para 
seleção de bolsistas que atuarão em 
projetos nas áreas de Pedagogia, 
Programação, Biblioteconomia, 
Letras–Português, Letras–Espanhol 
e Design Gráfico para o uso das 
Tecnologias Digitais na Educação. 
Com  carga horária de 20 horas se-
manais, receberão bolsas entre R$ 
400,00 e R$ 600,00.  Mais informa-
ções pelo telefone: 3366.9509.

Seleção de bolsistas

A UFC decidiu implantar 
Seguro Contra Acidentes Pes-
soais, para todos os seus alunos 
de graduação e pós-graduação 
– regularmente matriculados e 
cursando disciplinas –, servi-
dores técnico-administrativos e 
professores efetivos, na ativa.  

O cadastro dos segurados 
será feito automaticamente pela 
Pró-Reitoria de Extensão, em 

parceria com as demais pro-reito-
rias e a Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI).

O seguro vai cobrir despesas 
médico-hospitalares, invalidez 
permanente total por doença, in-
validez permanente por acidente 
(total/parcial), morte acidental e 
morte natural.  Um total de 36 mil 
pessoas serão beneficiadas. Conta-
tos:  3366.7360 e 3366.7365.


