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 Práticas docentes

 Formação cidadã

Bolsas para jovens professores da UFC  Mudança de curso

O Serviço de Nefrologia 
e o Grupo de Estudos em 
Glomerulopatias do Hospital 
Universitário Walter Cantídio, 
em parceria com o Centro de 
Pesquisas em Doenças Hepato-
Renais do Ceará, promovem, 
de 11 a 14 de outubro, o 
curso “Patologias Renais e 
Glomerulopatias”, com o 
Prof. Luiz Moura, da Escola 
Paulista de Medicina. São 40 
vagas. Grátis. Inscrições e 
informações: (85) 3021.5822.

“Panoramas Teóricos e 
Cotidianos sobre a Pobreza” 
será o tema do próximo 
Encon t ro  de  Ps i co log ia 
Comuni tár ia ,  na  quinta-
feira (6), às 18h. Promovido 
pelo Núcleo de Psicologia 
Comunitária (Nucom) da UFC, 
o evento será no Auditório 
Rachel de Queiroz (Área II 
do Centro de Humanidades – 
Benfica). Inscrições gratuitas 
pelo site www.nucom.ufc.br. 
Informações: (85) 3366.7729.

Patologias renais

Estão abertas, até 13 de 
outubro, inscrições para 
seleção de professores e 
pesquisadores da UFC para 
o Programa de Bolsas Ibe-
ro-Americanas Jovens Pro-
fessores e Pesquisadores 
Santander Universidades 

A Pró-Reitoria de Gradu-
ação divulgou edital de mu-
dança de curso referente ao 
período letivo 2012.1. Ao todo, 
serão ofertadas 260 vagas, 222 
em cursos da Capital e 38 nos 
campi do Interior. Os interessa-
dos devem inscrever-se de 24 a 
26 de outubro, exclusivamente 
através do site www.prograd.
ufc.br. Mais informações pelo 
telefone (85) 3366.9410.

2011. Podem concorrer do-
centes cujo vínculo com a 
UFC seja integral e tenham 
idade igual ou inferior a 40 
anos até o final de 2011. O 
edital do Programa está no 
site www.cai.ufc.br. Infor-
mações: (85) 3366.7335.

O Núcleo Humanas abriu 
três novas turmas do curso 
“Formação Cidadã: Currículo 
e Transversalidade”, atividade 
de formação continuada para 
professores de escolas públicas 
de várias cidades do Ceará. Terá 
início em 15 de outubro, com 
carga-horária de 120 horas e 130 
vagas. Edital e inscrições no site 
www.vdl.ufc.br/humanas.

A Pró-Reitoria de Graduação 
(Prograd) lançou edital para o V 
Encontro de Práticas Docentes, 
evento de divulgação das ativi-
dades acadêmicas, experiências 
pedagógicas e conhecimentos 
produzidos por alunos e profes-
sores dos cursos de licenciatura 
da UFC. Será realizado nos dias 
17 e 18 de novembro. O Edi-
tal nº 024/2011, com todos os 
detalhes necessários à partici-
pação, está disponível no site 
www.prograd.ufc.br. Mais in-
formações pelo telefone (85) 
3366.9498.

Psicologia e pobreza

A Superintendência de 
Recursos Humanos da UFC 
divulgou a programação da 
Semana do Servidor Público 
Federal, que será realizada de 
25 a 30 de outubro. Neste ano, 
o evento terá apoio de outros 
12 órgãos federais.

A abertura da programação, 
no dia 25, será com a “Mostra 
na Praça”,  na Praça da 
Gentilândia (Benfica), das 
16h30min às 21h. Estandes 
serão montados no local para 
expor atividades e serviços 

prestados pelas 13 instituições. 
Haverá também apresentação 
artística, às 18h30min, além 
de almoço de confraternização 
no Restaurante Universitário, 
às 12h30min do dia 27; corrida 
em volta do Campus do Pici, 
com largada às 7h30min do dia 
30, domingo; e espaço para a 
produção literária de docentes 
e técnico-administrativos.

Para participar e expor 
projetos e serviços, os órgâos  
devem contatar pelo telefone 
(85) 3366.7412.

Treze órgãos federais na Semana do Servidor


