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 Vagas para professor

Atenção à última chamada para vagas do SiSU

INCT cria colônia de camundongos transgênicos
O Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia de Bio-
medicina do Semiárido, li-
gado à Faculdade de Me-
dicina da UFC, desenvolveu 
uma colônia de camundongos 
transgênicos. A colônia será 
coordenada pelo Prof. Rei-
naldo Oriá.

Os camundongos knockout 
(nocaute, em português) são 
excelentes modelos para estu-

 Vagas para monitor
Até o próximo dia 23, o 

Curso Pré-Vestibular Popular 
de  Fo r t a l eza  (POPFOR) 
inscreve candidatos a estágio 
de monitoria. Podem concorrer 
estudantes de nível superior  das 
áreas de Língua Portuguesa, 
Matemática, Geografia, His-
tória, Espanhol, Inglês, Biologia, 
Física e Química. Contato: (85) 
3452.5376.

O Mestrado em Desenvol-
vimento Regional Sustentável, 
o primeiro da Universidade 
Federal do Ceará no Campus 
do Cariri, foi instalado na úl-
tima sexta-feira. O economista 
Cláudio Ferreira Lima, asses-
sor da Presidência do Banco 
do Nordeste,  proferiu a aula 
inaugural. 

 A solenidade de instalação 
realizou-se no auditório do 
Campus em Juazeiro do Norte, 
com a presença do Reitor 

O Curso Paulo Freire, pré-
vestibular da Faculdade de 
Direito da UFC, recebe, até 
a próxima quinta-feira (24), 
inscrições para a seleção de 
novos professores voluntários. 
As vagas são para as disciplinas 
Física, Geografia, Espanhol, 
Inglês, Redação, História, 
Matemática e Biologia. Saiba 
mais: www.cursopaulofreire.
b l o g s p o t . c o m  o u  w w w.
cursopaulofreire.ufc.br.

O I Simpósio Internacional 
de Câncer e Doenças Entéricas 
está com inscrições, grátis, aber-
tas até 4 de março. O interessado 
pode ir ao Departamento de 
Morfologia (Rua Delmiro de 
Farias, S/N, Rodolfo Teófilo) 
ou enviar e-mail para inscri-
coessimposio@hotmail.com, 
informando: nome completo e 
telefone de contato. Para sub-
missão de trabalhos, acesse: 
www.ibisab.ufc.br.  

Jesualdo Farias; do Diretor de 
Gestão do Desenvolvimento do 
BNB, José Sydrião de Alencar 
Jr., e da Coordenadora do curso, 
Profª Suely Chacon.

Em seu discurso, o Reitor 
Jesualdo Farias falou sobre a ex-
pansão da UFC para o Interior do 
Estado e dos 22 cursos de gradu-
ação. Ele demonstrou emoção, 
lembrando que precisou deixar 
o Cariri para estudar fora e hoje 
pode contribuir para o desenvol-
vimento de sua terra natal.

UFC instala primeiro mestrado no Cariri

Os candidatos do Sistema 
de Seleção Unificada (SiSU) 
que formalizaram a intenção 
de ficar na lista de espera por 
uma vaga devem comparecer 
ao campus em que seu curso 
de graduação está localizado, 
em data e hora marcadas, a 
partir do próximo dia 23 de 
fevereiro. O edital com o 
calendário pode ser acessado 
no site www.prograd.ufc.br.

De acordo com a Pró-Rei-
toria de Graduação, haverá 
chamada nominal, nos moldes 
das chamadas de classificáveis 
do tradicional vestibular. De-
pois de três chamadas de sele-
cionados, ainda sobram 703 va-
gas na Universidade. Esse é o 
último recurso disponibilizado 
pelo Sistema para ocupação de 
vagas. Mais informações pelo 
telefone (85) 3366.9036.

dos de doenças ateroscleróticas, 
mal de Alzheimer, isquemias 
cerebrais e traumas cranianos.

Os animais serão usados em 
testes de desnutrição, desen-
volvimento cognitivo e intes-
tinal, além de casos de doença 
periodontal durante o desen-
volvimento pós-natal. O INCT 
é coordenado pelo Prof. Aldo 
Ângelo Moreira Lima. Contato: 
(85) 3366.8471 / 3366.8445.


