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 Elite do Vôlei

 Teste em alemão

UFC oferece 750  bolsas de Extensão e Arte

O projeto “Tecnologias da 
informação e comunicação 
direcionadas à capacitação da 
juventude rural cearense na 
gestão e comercialização da 
produção agropecuária fami-
liar” será realizado a partir de 
junho deste ano. 

Aprovado em 2011 pelo 
Ministério das Comunica-
ções, através da Secretaria de 
Inclusão Digital, o projeto é 
uma parceria entre o Instituto 
Universidade Virtual e Depar-

 Concurso: professor
A Pró-Reitoria de Exten-

são da Universidade Federal 
do Ceará lançou o edital nº 
01/2012, referente à seleção 
das bolsas de Extensão e de 
Cultura e Arte em 2012. São 
ofertadas 670 bolsas de Exten-
são e 80 de Cultura e Arte. As 
inscrições começam hoje (9) 
e vão até às 17h do dia 29 de 
fevereiro de 2012. 

O documento está dis-
ponível no site www.prex.ufc.
br. Este ano, há uma novidade: 
a escolha do bolsista será O Reitor Jesualdo Farias rece-

be hoje (9), às 10h, na Reitoria, 
a equipe masculina de Vôlei da 
UFC, que foi incluída pela Con-
federação Brasileira de Vôlei na 
Superliga B. A nova forma de 
classificação faz parte da Super-
liga 2012/2013, a elite do vôlei 
nacional. A competição começa 
este mês. Com o time da UFC 
disputarão outros de São Paulo, 
Pará, Pernambuco, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina.

feita pelo coordenador da ação 
extensionista, de acordo com 
os critérios estabelecidos pelo 
edital.

Serão priorizados programas 
com ações integradas de com-
bate à extrema pobreza e apoio 
ao desenvolvimento susten-
tável, através da promoção da 
saúde, educação e da tecnolo-
gia social, ou que tratem das 
questões ambientais e gestão 
de resíduos da UFC. Mais in-
formações pelo telefone (85) 
3366.7455.

Palestra enfoca ciência e tecnologia nos EUA
O Grupo de Processamento 

de Imagens (GPI) promove a 
palestra “Ciência e tecnologia 
nos EUA - Graduação, Pós-
Graduação e Mercado de Tra-
balho”, nessa terça-feira (10), 
às 10h, no auditório do Bloco 
726, do Centro de Tecnologia, 
Campus do Pici. O palestrante 

O Departamento de Patologia 
e Medicina Legal da Faculdade 
de Medicina da UFC está com 
inscrições abertas até, o próximo 
dia 18, para concurso de profes-
sor adjunto. Até  26 de janeiro de 
2012, ficam abertas inscrições 
para concurso de professor adjun-
to do Departamento de Fitotecnia, 
do Centro de Ciências. Saiba mais 
no site www.srh.ufc.br, no tópico 
Editais de Concursos.

Atenção candidatos ao Pro-
grama Ciências Sem Fronteiras, 
do Governo Federal, que de-
sejem estudar em instituições 
alemãs. A Casa de Cultura Alemã 
da UFC realizará o teste OnDaf, 
necessário para o pedido de 
bolsas ao Serviço Alemão de In-
tercâmbio Acadêmico (DAAD). 
Será nos dias 25 e 27 de janeiro. 
Mais informações pelo e-mail 
cca@ufc.br. ou pelo fone (85) 
3366 7643 O teste é grátis.

Projeto vai capacitar jovens de assentamentos

é Gilson Gonçalves de Lima, 
graduado em Engenharia de 
Teleinformática da UFC e dou-
torando em Engenharia Eletrica  
pela Universidade Brown. 

Mais informações com a 
coordenadora do GPI, Profª 
Fátima Sombra, pelo telefone: 
(85) 3366.9188.

tamento de Economia Agrícola 
do Centro de Ciências Agrárias 
da UFC. O Coordenador é o 
Prof. Mauro Pequeno.

Os 504 estudantes estão sen-
do selecionados. A prioridade é 
para moradores de assentamen-
tos da reforma agrária. O curso, 
na modalidade semipresencial, 
contará com quatro polos de 
apoio presencial: Inhamuns/
Crateús, Sertão Central, Sertões 
de Canindé e Vales do Curu/ 
Aracatiaçu.


