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 Pintura

UFC terá 6 novos cursos de pós-graduação

Inscrições para professor adjunto
Estarão reabertas, de 10 

de janeiro a 24 de fevereiro, 
as inscrições para concurso 
de professor adjunto do 
Departamento de Ciências 
Sociais da UFC, setor de 
estudo Pensamento Político 
Contemporâneo. O  candidato 
deve ter título de doutor. O 
regime de trabalho é de 40 
horas semanais com dedicação 

 Convênio 

exclusiva. De 3 de janeiro a 1° 
de fevereiro, a UFC inscreve 
para professor adjunto da 
Faculdade de Direito; Faculdade 
de Economia, Administração, 
Atuária,  Contabil idade e 
S e c r e t a r i a d o  ( F E A A C ) ; 
Faculdade  de  Farmácia , 
Odontologia e Enfermagem, 
e Faculdade de Medicina. 
Contato: (85) 3366.7407.

A UFC conta agora com 
97 cursos de mestrado e dou-
torado, após a aprovação de 
seis novos cursos de pós-
graduação, além da adesão a 
dois outros em rede. Os cursos 
que acabam de ser aprovados 
pela Capes são: Doutorado 
em Agronomia: Solos e Nu-
trição de Plantas – Centro de 
Ciências Agrárias; Mestrado 
Acadêmico em Desenvolvi-
mento Regional Sustentável 
– Campus da UFC no Cariri; 
Mestrado Profissional em 

Programa UFC TV 
Domingo: 12h30min
Reprise: Terça-feira,      

     às 19h30min
TV Ceará - Canal 5

Em 2010 a UFC recebeu 
133 novos alunos do Programa 
Estudantes-Convênio Gradu-
ação (PEC-G). Treze partici-
pantes do Programa concluíram 
seus cursos. Para este mês 
está prevista  a chegada de 27 
estudantes africanos que escol-
heram a Universidade cearense 
para cursar graduação. Também 
este mês (até o dia 14),  a UFC 
inscreve alunos já participantes 
do PEC-G para a Bolsa Mérito. 
O candidato deve ter Índice de 
Rendimento Acadêmico (IRA) 
de excelência. Inscrições  na 
Coordenadoria de Assuntos In-
ternacionais, no primeiro andar 
da Reitoria (8h às 11h30min e 
de 14h às 17h30min). 

O Dia de Reis, que 
transcorre na quinta-feira (6), 
será comemorado na Univer-
sidade Federal do Ceará com 
apresentação de grupos de re-
isado, tendo à frente o Cordão 
do Caroá. A movimentação 
terá início às 18h, na Reito-
ria, e contará com a presença 
de mestres da Cultura Popu-
lar convidados. O Cordão do 
Caroá é um projeto de exten-

são da UFC que contabiliza 
10 anos de atividades voltadas 
para a difusão dessa tradição 
popular. 

O trabalho do grupo, com-
posto em sua maioria  por 
estudantes de graduação da 
Universidade, vem sendo di-
vulgado na mídia impressa e 
televisiva com destaque e será 
mostrado emreportagem  da 
TV Globo esta semana.

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Desenvolvimento Humano/
SRH/UFC inscreve, até o 
preenchimento das 25 vagas, 
para a oficina “Pintura em 
Cerâmica”. Voltada para filhos 
de servidores da Universidade, 
a atividade ocorrerá de 10 a 
21 de janeiro, de 8h30min às 
11h30min, no Auditório do 
DDH. O instrutor será o artista 
e servidor Francisco Bandeira. 
Contato:  (85) 3366.7412.

Festa de Reisado será quinta-feira (6)

Gestão de Recursos Hídricos 
– Centro de Tecnologia; Douto-
rado em Direito – Faculdade de 
Direito; Doutorado em Engen-
haria de Transportes – Centro 
de Tecnologia; e Doutorado 
em Letras – Centro de Humani-
dades. A UFC também aderiu a 
dois cursos de pós-graduação 
em rede: o Mestrado Profis-
sional em Saúde da Família, 
e o Mestrado Profissional em 
Matemática (em rede nacional), 
inédito por ter abrangência na-
cional e ser semipresencial. 


