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 Revista: Cadastro

Semana de Comunicação recebe inscrições 

Professor substituto
A UFC inscreve até ama-

nhã (29) candidatos a profes-
sor substituto no Campus de 
Fortaleza. São três vagas, 
sendo uma para o Departa-
mento de Psicologia e duas 
para o Departamento de Tec-
nologia de Alimentos. O edital 
n° 63/2011 pode ser acessado 
no site  www.srh.ufc.br/editais.
htm. Outras informações pelo 
fone: (85) 3366.7407.

 Ecologia Teórica

Se você é professor re-
cém-contratado da UFC ou 
mudou de endereço e quer 
receber ou continuar rece-
bendo a revista Universidade 
Pública da UFC, envie seu 
endereço completo para o e-
mail: cadastroup@ufc.br. 

Nesta segunda-feira 
(28), será alterada parte do 
itinerário dos veículos que 
trafegam pelo Campus do 
Pici, da Universidade Fe-
deral do Ceará, a serviço 
da Empresa de Transporte 
Urbano de Fortaleza (Etu-
for – ônibus e vans) e da 
própria UFC (microônibus 
e ônibus). 

Agora, na altura do Blo-
co 922, do Departamento 
de Física, não será mais 
permitida a manobra à es-

O III Simpósio Nacional de 
Ecologia Teórica, que acontecerá 
de 13 a 15 de abril de 2011, no 
auditório do Centro de Ciências da 
UFC, está com inscrições abertas. 
Interessados devem acessar o 
site www.ecologia2011.com.
br. O evento, é organizado pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Ecologia e Recursos Naturais 
da UFC. Da pauta, constam 
temas como funcionamento de 
ecossistemas perante mudanças 
climáticas.

Foram prorrogadas, até quinta-
feira (31), inscrições de trabalhos 
para o I Simpósio PET Pedagogia: 
Pensamento pedagógico hoje. O 
evento acontecerá, de 13 a 15 de 
abril, na Faculdade de Educação 
da UFC. Os trabalhos devem 
ser enviados para o e-mail ufc-
petpedagogia@gmail.com. Para 
quem vai participar como ouvinte, 
as inscrições serão feitas até o dia 
da abertura do encontro. Saiba 
mais no site https://sites.google.
com/site/pensamentopedagogico/
home/inscricao.

querda. Os veículos devem 
seguir direto no sentido do 
Departamento de Geologia, 
passando, em seguida, em 
frente ao Restaurante Uni-
versitário, para, então, re-
tomar o percurso original.

De acordo com a Divisão 
de Transportes da UFC, 
a mudança foi necessária 
para permitir a conclusão 
da via localizada em frente 
às futuras instalações do 
Instituto de Cultura e Arte 
(ICA).

Atenção: Muda tráfego no Campus do Pici

O Programa de Educação 
Tutorial do Curso de Comu-
nicação Social está com  ins-
crições abertas para a II Se-
mana de Jornalismo da UFC, 
que acontece de 4 a 8 de abril. 
Este ano, o tema central será 
Jornalismo Especializado.

Podem inscrever-se profis-
sionais e estudantes da comu-
nidade interna e externa. As 

Terminam hoje (28) ins-
crições para residência artística  
do projeto Conexões Estéticas, 
do Curso de Cinema e Audiovi-
sual da UFC. Serão selecionados 
quatro artistas para pesquisa e 
desenvolvimento de uma obra 
audiovisual, a ser exposta ao fi-
nal da residência. O edital sobre 
o processo seletivo está no site 
http://esteticas.wordpress.com. 
Contato: (85) 3366.7856.

Conexões Estéticas

inscrições devem ser feitas no 
endereço  eletrônico www.se-
manadejornalismo.ufc.br.

Entre os palestrantes convi-
dados estão o Prof. Nilson Lage, 
(UFSC) e Sérgio Vilas-Boas, da 
Academia Brasileira de Jorna-
lismo Literário. 

Mais informações pelo fone 
(85) 3366.7718 e pelo e-mail 
petcomufc@gmail.com.


