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 Diabetes

 Bibliotecas

A UFC e a nova universidade no Cariri 

A partir de hoje (30), a 
UFC está com 12 editais 
abertos para seleção de 31 
professores. São 17 vagas 
de substituto para Fortaleza 
e Sobral; e 14 de professor 
temporário, sendo oito para 
Fortaleza, três para Sobral e 
três para o Cariri. Saiba mais 
no portal da UFC www.ufc.br.

 Coral da UFC
A criação da Universidade 

Federal do Cariri (UFCA) foi 
um dos pontos na agenda da 
viagem do Reitor da Univer-
sidade Federal do Ceará, Prof. 
Jesualdo Farias, àquela região 
ao Sul do Ceará, na última 
semana. 

Quinta-feira (26), ele este-
ve com o Prefeito de Icó, Mar-
cos Eugênio Nunes (PMDB), 
com quem conversou sobre o 
Projeto de Lei nº 2208/2011, 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados e de autoria do 
Executivo, que trata da nova 
instituição federal de Ensino Hoje (30) é o último dia de 

inscrições do Curso de Especia-
lização em Diabetes, realizado 
pela Associação Técnico-Cientí-
fica Engenheiro Paulo de Frontin 
(Astef), com apoio da UFC. É 
destinado a médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeutas, 
educadores físicos, farmacêuticos 
e dentistas.  Inscrições pelo site 
www.astef.ufc.br. 

Superior a ser criada partir do 
desmembramento do Campus 
da UFC no Cariri e com implan-
tação dos campi de Icó e Brejo 
Santo. A UFC será a instituição 
tutora da nova universidade.

O Prefeito garantiu  apoio 
quanto a infraestrutura necessá-
ria para a instalação da UFCA. 
Em nível interno, a UFC conta 
com sete grupos de trabalho no 
Campus do Cariri estudando a 
questão.  Os cursos ainda serão 
definidos. 

O Reitor também visitou o 
Crato, onde a UFC mantém o 
curso de Agronomia do Cariri.

Italiano instrumental
Ficam abertas, até preen-

chimento das vagas, as matrí-
culas para o curso de Italiano 
Instrumental. As aulas serão 
ministradas a partir de 14 de 
fevereiro, às terças e quintas, 
das 9h30min às 11h10min, na 
Casa de Cultura Italiana. O 
valor da matrícula é R$ 80,00. 
Mais informações pelo fone: 
(85) 3366.67653.

Atenção sopranos, contraltos, 
tenores e baixos: o Coral da UFC 
está com inscrições abertas para 
seleção de novos integrantes, até  
9 de março. A participação é aber-
ta ao público. Interessados podem 
inscrever-se preenchendo a ficha 
disponível no site www.coral.
ufc.br e enviando-a para o e-mail 
coraldaufcinscreve@gmail.com. 
A seleção acontece de 12 a 17 de 
março, sempre a partir das 19h, 
na sala de ensaio do grupo (Rua 
Paulino Nogueira, 315 – Benfica).

O Sistema de Bibliotecas 
da UFC realiza, até o dia 10 de 
fevereiro, o inventário de seu 
acervo.  Nesse período, o aten-
dimento ao público será apenas 
para devolução de livros e entrega 
de declaração de quitação (“nada 
consta”).  A renovação pela in-
ternet continuará disponível, mas 
a liberação de reservas estará 
suspensa durante o inventário. 
As atividades voltam ao normal 
no próximo dia 13.

Professor: 31 vagas

Economia Rural
O Mestrado Acadêmico em 

Economia Rural inscreve para 
preenchimento de sete vagas 
remanescentes da seleção ante-
rior. As inscrições vão até 3 de 
fevereiro de 2012. O Mestrado 
é vinculado ao Departamento de 
Economia Agrícola, do Centro 
de Ciências Agrárias da UFC. 
Acesse o  Edital nº 01/2012 em 
www.prppg.ufc.br.

Inscrições PNV
O Projeto Novo Vestibular 

(PNV), iniciativa do Centro 
Acadêmico do Curso de Histó-
ria da UFC, recebe inscrições, 
até 6 de fevereiro, para o pre-
paratório ao Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) 
2012. A taxa de inscrição é de 
R$ 38,00 e a mensalidade, R$ 
54,00. Contato: (85) 3366.7747. 


