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 Bolsista: Matemática

 Inovação

Residências Universitárias abrem 48 vagas

Prossegue na UFC, até sá-
bado (28), o XIX Congresso 
Brasileiro dos Estudantes de 
Comunicação Social. O even-
to, aberto no último sábado, 
acontece no Centro de Huma-
nidades - Área 2, Benfica, em 
Fortaleza. 

A promoção é da Executiva 
Nacional dos Estudantes de 

 Primeira tese
A Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis inscreve, até 3 de fe-
vereiro, estudantes interessados 
em pleitear uma das 48 novas 
vagas abertas para as Residên-
cis Universitárias. As inscrições 
podem ser feitas, de 8h30min às 
17h, na sala do Programa de Re-
sidência Universitária da PRAE 
(Rua Paulino Nogueira, 315  – 
Bloco III  – 1º andar  – Benfica). 
Podem candidatar-se estudantes 
regularmente matriculados na 
graduação da UFC, provenien-
tes do Interior do Ceará e de 
outros estados brasileiros, que 
comprovem estar em situação 

O Projeto Novo Vestibular 
(PNV), vinculado ao Depar-
tamento de História da UFC, 
inscreve, de 23 de janeiro a 21 de 
março, candidatos a bolsista de 
extensão, na função de profes-
sor de Matemática. O candidato 
deve estar matriculado no Curso 
de Graduação em Matemática 
(Licenciatura ou Bacharelado), 
Estatística, Computação ou En-
genharia (Mecânica e Elétrica). 
Saiba mais: www.ufc.br. 

de vulnerabilidade social.
Além da moradia, os alu-

nos selecionados têm direito 
a aliementação custeada pela 
Universidade e apoio psicosso-
cial. As vagas disponíveis são 
distribuídas entre os campi do 
Pici (32 vagas, sendo 16 para 
mulheres e 16 para homens) e 
Benfica (quatro vagas femininas 
e 12 masculinas). O processo 
seletivo incluientrevista, visita 
domiciliar e participação em 
seminário. Mais informações 
podem ser acessadas no Edital  nº 
01/2012, disponível no endereço 
eletrônico www.prae.ufc.br. 

Incentivo ao desporto
A Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis da UFC lançou 
o edital relativo à Bolsa de 
Incentivo ao Desporto 2012. 
Alunos regularmente matricu-
lados em cursos presenciais de 
graduação podem inscrever-se 
de 6 a 17 de fevereiro. Este 
ano serão ofertadas 100 bolsas 
(o dobro de  2011). Acesse o 
edital em: www.prae.ufc.br.

Hoje (23), às 14h, no auditório 
da Pós-Graduação do Centro de 
Tecnologia, acontece a defesa  
da tese “Estudos de Avaliação e 
Melhoramento de Produtos para a 
Indústria de Petróleo e de Bioderi-
vados”, de autoria do doutorando 
Francisco Murilo Tavares. É a 
primeira tese de doutorado a ser 
defendida no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia 
Química da UFC.

Foi prorrogada, até o próximo 
31, a data de inscrição do Edital 
01/2011 da Rede de Núcleos de 
Inovação do Ceará (Redenit-CE). 
O objetivo é identificar, qualifi-
car e transferir para o mercado 
tecnologias desenvolvidas por 
pesquisadores (individuais ou 
em grupo) nas 17 instituições que 
compõem a Rede no Ceará, dentre 
as quais a UFC.  O edital e a ficha 
de inscrição estão no site www.
redenitce.com.br.

UFC sedia congresso de alunos de Comunicação
Comunicação Social (Ene-
cos) e do Diretório Acadêmico 
Tristão de Athayde, dos cursos 
de Jornalismo e Publicidade e 
Propaganda da UFC. Os quatro 
primeiros dias serão de ativida-
des de formação política e, nos 
finais, acontecem plenárias de-
liberativas. Saiba mais: http://
cobrecos2012.blogspot.com.

Culinária à italiana
A Casa de Cultura Italiana e 

o curso de Gastronomia da UFC 
realizam, a partir de 13 de feve-
reiro, a segunda etapa do curso 
“Italiano Aplicado à Gastrono-
mia”. É destinado aos aprovados 
nas duas turmas anteriores da 
primeira etapa. A matrícula será 
quarta-feira (25), das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, naquela Casa. 
Contato: (85) 3366.7652.


