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 Campus de Sobral

 Pioneiro

Conselhos escolares 

Biblioteca
A Biblioteca Universitária 

inscreve para o curso “Biblio-
teca pra quê te quero: iniciação 
à pesquisa e ao uso de recursos 
informacionais”, que aconte-
cerá de 21 de março a 11 de 
abril, no Campus do Benfica, 
como parte do Projeto Recém-
Ingresso da Pró-Reitoria de 
Graduação. Inscrições: (85) 
3366.9514 / e-mail: nonatori-
beiro@ufc.br.

 Vagas para professor
A Universidade Federal 

do Ceará inscreve, até o dia 
8 de abril, para seleção de 
professor adjunto em Fortaleza. 
Há uma vaga no Departamento 
de Ciências da Informação, 
setor de estudo “Informática 
Documentária e Tecnologia da 
Informação e da Comunicação”, 
e outra no Departamento de 
Economia Agrícola, setor de 
estudo “Economia Rural”. 

“Fryderyk Chopin em 
Cena” é o título da mostra de 
recital  e de filme que a Casa 
de Cultura Alemã da Uni-
versidade Federal do Ceará 
realizará dias 21, 23, 25, 28 e 
30 de março, a partir das 18h, 
na Sala Interarte. A abertura 
dia 21, às 18h, será com re-
cital e palestra com o pianista 
Vitor Duarte, seguida de apre-
sentação da soprano Liana 
Fonteles. Haverá exibição do 
documentário “Chopin Músi-

Um grupo de 47 estudantes, 
dos quais 44 surdos, concluiu 
o curso de Licenciatura em 
Letras / Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), na sexta-feira 
(11). A graduação é pioneira no 
Brasil, sendo coordenada pela 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, em convênio com 
mais nove instituições federais 
de ensino superior, dentre as 
quais a Universidade Federal 
do Ceará.

Também recebe inscrições até 
8 de abril o Campus de Sobral. 
É ofertada uma vaga de profes-
sor assistente no setor de estudo 
“Conversão Eletromecânica de 
Energia e Eletrotécnica”, que 
requer título de mestre.  Mais in-
formações podem ser obtidas no 
Núcleo de Seleção e Adaptação 
Funcional da Superintendência 
de Recursos Humanos, através do 
telefone: (85) 3366.7407. 

ca e Memória”, realizado em 
comemoração ao bicentenário 
do compositor polaco. 

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas na secretaria 
daquela Casa (Av. da Universi-
dade, 2683 – Área 1 do Centro 
de Humanidades – Campus do 
Benfica), de 8h às 12h e de 14h às 
17h. A mostra conta com o apoio 
dos Amigos do Piano do Ceará 
e da Embaixada da República 
da Polônia. Informações pelo 
telefone (85) 3366.7643.

Mostra lembrará bicentenário de Chopin

A Universidade Federal 
do Ceará, através do Insti-
tuto UFC Virtual, divulgou 
o resultado final do processo 
seletivo de candidatos ao Curso 
de Formação Continuada em 
Conselhos Escolares (Fase I). 
O resultado está disponível 
no link: www.virtual.ufc.br/
gpege/Data/Sites/1/resultados.
pdf. Mais informações pelo 
telefone: (85) 3366.9024.

O filme “Toda nudez será 
castigada”, de Arnaldo Jabor, 
será exibido quarta-feira (16), 
às 14h, na Casa Amarela Eusélio 
Oliveira. Em seguida, haverá 
debate com a psicanalista Ju-
liana Carvalho. A atividade 
integra o projeto de extensão 
“Cine Freud”, do Laboratório 
de Psicanálise da UFC. Mais 
informações pelo telefone (85) 
3366.7727.

Cine Freud exibe Jabor

O Campus da UFC no Cariri 
oferecerá Especialização em 
Ensino de Filosofia, gratuito e 
destinado a professores efetivos 
de Filosofia da Rede Estadual 
de Ensino. As inscrições devem 
ser feitas até 18 de março, na 
Secretaria de Pós-Graduação 
daquele Campus. Informações 
pelo e-mail espensinodefiloso-
fia@cariri.ufc.br ou através do 
telefone: (88) 3572.7239.

Especialização


