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 Mais concursos

 Ajuste até 3 de agosto

Novidades no Restaurante Universitário do Pici
 120 bolsas de extensão

O Departamento de Letras 
Estrangeiras da UFC inscreve, 
até 15 de agosto, para o 
projeto “Seminário de Letras 
Estrangeiras 2011.2”. São 100 
vagas para alunos de Letras e 
áreas afins. Os encontros serão 
às terças-feiras, a partir de 18h, 
no Centro de Humanidades. 
Informações e inscrições 
através do telefone 3366.7612 
ou do e-mail selestrangeiras@
yahoo.com.br.

A Diretoria do Centro de 
Humanidades da UFC realiza 
amanhã (2)  encontro  de 
acolhida aos novos alunos de 
Biblioteconomia, História, 
Letras, Ciências Sociais e 
Psicologia. A recepção terá 
início às 9h, no Auditório 
Rachel de Queiroz (Área 2 
do Centro de Humanidades – 
Campus do Benfica). Todos os 
professores daqueles cursos são 
convidados.

Letras Estrangeiras

O Restaurante Univer-
sitário do Campus do Pici 
passará por reforma nas 
es t ruturas  de produção, 
armazenamento e conser-
vação dos alimentos – obra 
que será acompanhada da 
revitalização do Centro de 

Estão abertas, até 31 de ou-
tubro, inscrições para seleção 
de programas e estudantes 
para 120 bolsas de extensão e 
de cultura e arte. Inscrições de 
8h30min às 11h e de 14h30min 
às 17h, nas coordenadorias de 
Extensão e Assessoria de Cul-
tura e Arte, da Pró-Retoria de 
Extensão. Mais informações no 
edital nº 3/2011, disponível em 
www.prex.ufc.br.

Convivência do RU, em seu 
entorno. Por isso, foi firmado 
contrato com uma empresa 
que abastecerá a comunidade 
com mais de seis mil re-
feições diárias, sem prejuízo 
de atendimento. Sugestões e 
críticas: prae@ufc.br.

Alunos da Universidade 
Federal do Ceará que não con-
seguiram efetuar a matrícula ou 
que precisarão fazer alterações 
nos dados informados têm até 
as 23h59min do dia 3 de agosto 
de 2011 para realizar ajustes, 
através do sistema SIGAA ou 
nas coordenações dos cursos. O 
prazo foi prorrogado por decisão 
da Pró-Reitoria de Graduação. 

Estarão abertas, até 3 de 
agosto, inscrições de concurso 
público para três vagas de pro-
fessor substituto da FEAAC. 
São ofertadas três vagas, com 
regime de trabalho de 20 horas 
semanais. Já no Centro de 
Ciências, há uma vaga para 
professor substituto no Depar-
tamento de Computação, com 
inscrição até amanhã (2) e re-
gime de 40 horas semanais. 
Mais informações nos editais 
178, 192 e 193/2011, que são 
acessados em www.srh.ufc.br/
editais.htm.

Recepção a calouros

A Universidade Federal do 
Ceará realiza, de quarta (3) a 
sexta-feira (5), no Campus do 
Pici, a III Feira das Profissões. 
O evento, que já faz parte 
do calendário universitário, 
é uma oportunidade aos 
estudantes de Ensino Médio 
a terem acesso a informações 
sobre todos os cursos que a 
Universidade oferece. 

Este ano se inscreveram 
mais de 650 escolas públicas 
e privadas do Estado, que 
levarão seus alunos para a 
Praça de Eventos do Cam-
pus do Pici, onde estarão 

instalados estandes. Cerca de 
3.400 alunos de graduação 
atuarão como voluntários, 
tirando dúvidas, explicando 
e mostrando aos visitantes 
os projetos e atividades de 
pesquisa, ensino e extensão de 
cada curso.

Oganizado pela Pró-Reitoria 
de Graduação, com apoio da 
Secretaria da Educação do 
Estado, a III Feira das Profissões 
acontecerá em três horários: de 
8h às 12h, de 14h às 18h e de 
18h30min às 20h. Informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(85) 3366.9520.

III Feira das Profissões começa quarta-feira


