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 Concursos

 Aulas magnas

Mais de 450 escolas na III Feira das Profissões
 Teste de Nível 2011.2

Eduardo de Brito Almeida, 
graduado em 2004 pelo curso 
de Engenharia Elétrica da 
UFC, foi contemplado pela 
NASA, agência espacial norte-
americana, com a bolsa do 
Projeto Pré-Doutoral Harriett 
G. Jenkins. Como participante 
do projeto, o pesquisador 
receberá auxílio financeiro da 
agência durante os próximos 
três anos, enquanto conclui 
seu curso de doutorado.

Pesquisadores do Núcleo 
Regional de Ofiologia da UFC 
identificaram uma nova espécie 
de lagarto natural do Vale do 
Jaguaribe, região leste do Esta-
do. No último dia 27 de junho, a 
espécie Tropidurus jaguariba-
nus foi reconhecida através de 
publicação de artigo científico 
na revista neozelandeza “Zoo-
taxa”. Dez espécimes do novo 
lagarto foram coletadas.

Egresso na NASA

A III Feira das Profissões 
da UFC, que acontecerá nos 
dias 3, 4 e 5 de agosto, no 
Campus do Pici, já recebeu 
a inscrição de 458 escolas 
de todo o Estado,  tanto 
públicas quanto privadas. 
Ao mesmo tempo, 3.443 

As Casas de Cultura 
Estrangeira da UFC inscrevem, 
hoje e amanhã (18 e 19 de 
julho), para seleção de novos 
alunos de cursos básicos e 
avançados, através de Teste 
de Nível. As inscrições serão 
de 8h às 17h, na Casa de 
Cultura Britânica (Campus do 
Benfica). Informações: www.
casasdeculturaestrangeira.ufc.
br / 3366.7606 / 3366.7607.

estudantes de graduação já se 
inscreveram para atuar como 
voluntários no evento. Out-
ros estabelecimentos de en-
sino podem se inscrever até 
a véspera da Feira, através 
de formulário no site www.
prograd.ufc.br.

Os departamentos de Pa-
tologia e Medicina Legal e 
de Fisiologia e Farmacologia 
da Faculdade de Medicina da 
UFC, de acordo com o edital 
nº 73/2011, relativo a concurso 
público para Professor Titular, 
promovem quatro aulas magnas 
neste final de julho e início de 
agosto. Confira datas e locais 
no Portal da UFC (www.ufc.br).

A Universidade Federal do 
Ceará abriu mais nove vagas 
para professor adjunto (título 
de doutor, no mínimo) e seis 
para professor substituto. 
Eles atuarão nas faculdades 
de Farmácia, Odontologia 
e Enfermagem (FFOE), de 
Medicina e de Direito, e 
nos centros de Ciências e 
de Humanidades. Todas as 
informações sobre os processos 
seletivos estão nos editais 176, 
177, 178 e 179/2011, que 
podem ser acessados em www.
srh.ufc.br/editais.htm.

Espécie de lagarto

O Instituto UFC Virtual 
forma sua primeira turma de 
graduação, em solenidade 
marcada para as 18h de 
hoje (18), no Auditório da 
Reitoria,  no Campus do 
Benfica. Colarão grau 51 
formandos do Bacharelado em 
Administração (modalidade 
semipresencial). 

Os concludentes partici-
param do projeto-piloto da 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), iniciado em 2006, 
através de parceria da Unidade 
Acadêmica com o Banco do 
Brasil. O curso foi ofertado em 

sete polos: Aracati, Aracoiaba, 
Beberibe, Fortaleza, Juazeiro 
do Norte, São Gonçalo do 
Amarante e Sobral.

A carga-horária do curso foi 
composta de 80% de atividades 
a distância, através do ambiente 
virtual Sistema On-line de 
Aprendizagem (Solar), e de 
20% de encontros presenciais 
nos polos dos municípios. 

Os profissionais recém-
formados terão direito a um 
diploma de graduação em 
Administração com o mesmo 
valor do que é emitido pelo 
curso presencial da FEAAC.

Curso semipresencial forma primeira turma


