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 Novo acadêmico

 Prêmios Santander
Inscrições para coordenadores de Credes

Educação Física
O Instituto de Educação 

Física e Esportes da UFC ins-
creve, até 13 de maio, para o 
Curso de Formação Permanen-
te e Qualificação Docente em 
Educação Física para Profes-
sores da Educação Básica da 
Rede Pública do Município 
de Fortaleza e Região Metro-
politana. Saiba mais no blog 
http://formacaopermanenteef.
blogspot.com, ou ligando para 
(85) 3366.9210 e 3366.9214.

 Professor substituto

Estudantes, professores e pes-
quisadores podem inscrever-se até 
13 de setembro para os Prêmios 
Santander Universidades-2011. 
O concurso  incentiva o empre-
endedorismo,  a  pesquisa 
científica, a extensão universitária 
e a busca pela excelência das 
universidades, com foco no 
desenvolvimento sustentável.
Veja o regulamento no site www.
santanderuniversidades.com.br.

A VIII Semana de Hu-
manidades UFC/UECE e o 
II Encontro de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Humani-
dades começam amanhã (3) e 
prosseguem até 6 de maio, com 
o tema “Humanidades: entre 
fixos e fluxos”. 

A programação conjunta 
dos centros de Humanidades 
da Universidade Federal do 
Ceará e Universidade Estadual 
do Ceará será aberta com sole-
nidade às 18h, no auditório 

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Zootecnia da UFC vai inscrever, 
até 4 de maio, candidatos a 
professor substituto para o 
setor de estudo Anatomia e 
Fisiologia Animal. O regime de 
trabalho é de 20 horas semanais 
e a remuneração R$ 2.518,30. 
O edital n0 108/2011 pode ser 
acessado no site www.srh.ufc.
br/editais.htm.

O Prof. Benildo Sousa Ca-
vada, do Departamento de Bio-
química e Biologia Molecular 
da UFC, toma posse na Aca-
demia Brasileira de Ciências, 
na área de Ciências Agrárias, 
amanhã (3), às 19h, no Hotel 
Copacabana Palace, no Rio de 
Janeiro. A solenidade integra a 
programação da Reunião Magna 
da Academia. Cavada, mestre 
e doutor, pesquisa Química de 
Macromoléculas, atuando com  
Bioquímica Vegetal, Biologia 
Estrutural, Proteínas e Lectinas.

da Reitoria da UFC, seguida 
da conferência magna “Na in-
terseção de mundos possíveis”, 
a ser proferida pela Profa. Anne 
Cauquelin, da Universidade de 
Picardie (França).

As demais atividades (pa-
lestras, mesas-redondas, mini-
cursos, oficinas, comunicações 
e atividades artístico-culturais)
acontecerão nos campi da UFC 
e UECE. Veja a programação 
no endereço eletrônico www.
semanadehumanidades.ufc.br.

Semana de Humanidades começa amanhã

A Coordenadoria de Con-
cursos da UFC recebe, até 4 de 
maio, inscrições de candidatos 
à seleção pública para com-
posição de Banco de Recursos 
Gerenciais para coordena-
dores das Coordenadorias Re-
gionais de Desenvolvimento 
da Educação do Estado do 
Ceará (Credes).

A remuneração para o cargo 
é de R$ 2.510,00, mais 10%, 
e o regime de trabalho é de 40 
horas semanais. As inscrições 
são feitas, exclusivamente, pelo 
endereço eletrônico www.ccv.
ufc.br. Termo de cooperação téc-
nica entre a UFC e a Secretaria 
da Educação do Estado  permite 
à CCV realizar a seleção.

História e Geografia
O Encontro Cearense de 

Historiadores da Educação (X 
ECHE) e o Encontro Cearense 
de Geografia da Educação (III 
ECEGE) prorrogaram, até 13 de 
maio, inscrições de ouvintes e de 
quem vai apresentar trabalhos. 
Os eventos são uma promoção 
da UFC e Universidade Estadual 
do Ceará e acontecem de 28 a 31 
de julho de 2011, no Campus da 
UECE/Itapery. Acesse: www.
uece.br/eventos/eche-ecege. 


