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 Concurso: Professor

 Waldez Botelho

Curso capacitará gestores escolares no Ceará

Magistério indígena
O Curso de Magistério In-

dígena Tremembé Superior 
e o Curso de Magistério In-
dígena Superior Intercultural 
dos Povos Pitaguary, Tapeba, 
Kanindé, Jenipapo-Kanindé 
e Anacé, da UFC, acabam de 
receber recursos no valor de 
R$ 4 milhões para custear bol-
sas destinadas a professores e 
alunos. O projeto foi aprovado 
pelo edital Pibid Diversidade 
da Capes e da Secad/Ministério 
da Educação.

  Bibliotecas
O Sistema de Bibliotecas 

da UFC realiza inventário de 
seu acervo entre  24 de janeiro 
e 4 de fevereiro. No período, 
funcionarão com as atividades 
de devolução de livros e emissão 
de certificado de quitação. 
Continuam também a renovação 
de livros e reservas pela internet, 
mas as obras só serão liberadas 
a partir de 7 de fevereiro.

A Universidade Federal 
do Ceará, através do Instituto 
UFC Virtual, está com ins-
crições abertas para seleção 
de candidatos ao Curso de 
Formação Continuada em 
Conselhos Escolares. São 
ofertadas mil vagas.

O objetivo do curso é ca-
pacitar dirigentes e técnicos 
das secretarias estaduais e mu-
nicipais de Educação, a fim de 
que contribuam para a efetiva 
participação dos profissionais 

Praça com o nome do 
Prof. José Waldez Botelho foi 
inaugurada na última semana, 
numa homenagem póstuma ao 
Vice-Reitor da UFC, gestão 
1991-1995. A Praça fica na 
Rua Ricardo Castro Macedo, 
na altura do número 1100, no 
bairro Luciano Cavalcante, em 
Fortaleza. A proposta de dar à 
praça o nome do ex-professor da 
UFC foi apresentada à Câmara 
Municipal de Fortaleza pelo ex-
Prefeito Juraci Magalhães.

O Departamento de Matemáti-
ca recebe, até 8 de fevereiro, 
inscrições para concurso de 
professor adjunto de Geome-
tria Diferencial, em regime de 
40h. Os interessados podem in-
screver-se presencialmente, via 
Correios ou por procuração, na 
secretaria do referido Departa-
mento (Bloco 914 - Campus do 
Pici), no horário de 8h às 11h e 
de 14h às 17h. Mais informações 
pelo fone: (85) 3366.9888.

da educação e da comunidade 
na gestão escolar e para a mel-
horia da qualidade social da 
educação básica ofertada nas 
escolas públicas. 

O Edital está disponível no 
site: www.virtual.ufc.br/gpege  
ou  www.virtual.ufc.br/gpege/
conselho-escolar.aspx

Outras informações podem 
ser obtidas nos seguintes tele-
fones:  (85) 3366.90.24 / (85) 
3366.90.31 / (85) 8605.3938 / 
(85) 9987.4600.

Viçosa do Ceará
O  Reitor Jesualdo Farias, 

da UFC, e o Prefeito Pedro 
da Silva Brito, de Viçosa do 
Ceará, assinaram convênio  de 
cooperação interinstitucional, 
para consolidar e desenvolver 
ações conjuntas de interesse 
comum. O convênio terá 
vigência de quatro anos.

Até o próximo dia 31, o 
VI Congresso Nacional e o 
XV Encontro de Psicanálise, 
promoção do Laboratório de 
Psicanálise e do Mestrado em 
Psicologia da UFC, recebem 
propostas de  trabalhos. Os 
eventos acontecem de 26 a 28 
de maio, no Centro Cultural 
Oboé, na Aldeota. As propostas 
devem ser enviadas para o 
e-mail ufc-freud@terra.com.br. 
Mais informações pelo telefone 
(85) 3366.7727

Psicanálise

Missa de Sétimo Dia
Será celebrada hoje (17), às 

20h, na Igreja dos Remédios 
(Av. da Universidade, 2974 
- Benfica), a missa de 7º Dia 
de Eulino Valentim Vieira, es-
poso da Profa Neiva Francenely 
Cunha Vieira, Diretora da Fac-
uldade de Farmácia, Odontolo-
gia e Enfermagem da UFC.


