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 Banco de DNA

 Elite do Vôlei

UFC encerra festejos de Natal com reisado

Estudantes de graduação 
interessados em estudar na 
Alemanha, Estados Unidos, 
França, Itália e Reino Unido 
podem inscrever-se até o dia 
15 de janeiro para seleção 
de programas de Graduação 
Sanduíche. 

A iniciativa faz parte do 
Programa Ciência Sem Fron-
teiras, lançado recentemente 
pela Presidenta Dilma Rous-

 Iniciart expõe
Na próxima sexta-feira (6), 

Dia de Reis, a Universidade 
Federal do Ceará encerra os 
festejos do ciclo natalino com 
apresentação do grupo Brin-
cantes do Cordão do Caroá, 
nos jardins da Reitoria. A festa 
aberta ao público começa às 
18h.

Junto com o Cordão do 
Caroá, projeto de extensão 
da UFC, participarão, como 
convidados, mestres e brin-
cantes de grupos populares de 
Fortaleza.

Entre eles estarão o Mes-
tre Marcos (Palhaço Mateus) 

O Instituto de Ciências do 
Mar (Labomar) vai implantar 
este ano um banco de DNA de 
algas marinhas. A iniciativa  
integra a pesquisa “Reestrutu-
ração do Herbário Ficológico 
do Instituto de Ciências do Mar, 
Estabelecimento da Coleção 
Virtual e do Banco Genômico 
de Algas Marinhas Bentôni-
cas”. O Labomar contará com 
R$ 50.000,00, financiados pelo 
CNPq/MCT.

do Reisado Nossa Senhora da 
Saúde da comunidade da Var-
jota; Mestra Fátima (Reisado 
Nossa Senhora Aparecida), da 
comunidade do Mercado Velho; 
Mestre Zé Pio (Boi Ceará), da 
comunidade das Goiabeiras; e 
Mestre Ciro do Boi Juventude, 
da Comunidade do Pirambu..

O Brincantes do Cordão 
do Caroá nasceu em 2000, na 
Faculdade de Educação. Desde 
então, realiza atividades de 
pesquisa e extensão, além de 
apresentações culturais, com 
base na cultura de tradição oral 
cearense e nordestina.

Concurso oferta vagas de professor efetivo
Ficam abertas de 9 de ja-

neiro a 7 de fevereiro ins-
crições para o concurso de 
professor adjunto da UFC. 
As vagas são para o Centro 
de Tecnologia  (2), Faculdade 
de Medicina (2) e Faculdade 
de Economia, Administração, 
Atuária e Contabilidade (1).

A mostra “Sertão, Serra, 
Mar”, produto final de bolsistas 
de Iniciação Artística da UFC 
(Iniciart), está em cartaz na Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis 
da UFC (Rua Paulino Nogueira, 
315 – Benfica). Os alunos, que 
moram em residências univer-
sitárias, expressaram em tinta 
acrílica sobre cartão, imagens 
de suas cidades interioranas. A 
visitação é grátis.

A Superliga B, competição 
criada como uma nova forma 
de classificação à Superliga 
2012/2013, a elite do vôlei na-
cional, terá a participação do  
time masculino de Vôlei da 
UFC. O time do Ceará vai 
competir com o Funvic, de 
Pindamonhangaba (SP), Santo 
André (SP), Climed/Atibaia 
(SP), Morro da Fumaça (SC), 
Sport (PE), APAV/Canoas (RS) 
e Clube do Remo (PA).

Inscrições para graduação sanduíche vão até 15

Para todas as vagas são 
exigidos dedicação exclusiva 
e regime de trabalho de 40 
horas semanais. O candidato 
deve comprovar ter o título de 
doutor.

Mais informações estão no 
Edital nº 353, disponível no site 
www.srh.ufc.br.

seff.  A  oportunidade é ofereci-
da pelos Ministério da Ciência 
e Tecnologia e da Educação, o 
CNPq e a Capes.

O aluno pode acessar o 
edital no endereço eletrônico 
www.cienciasemfronteiras.
gov.br, mas a inscrição deverá 
ser realizada sob a supervisão 
da coordenação do curso de 
graduação. Mais informações 
pelo telefone (85) 3366 9496.


