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 Teste de Alemão

Obra muda trânsito na área do Campus do Pici

O Reitor da UFC, Prof.
Jesualdo Farias, o Presidente 
do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), Luiz Fernando de Al-
meida, e a Superintendente do 
órgão no Ceará, Juçara Peixo-
to da Silva, estiveram reunidos 
na última semana, na Reitoria, 
para consolidar parcerias entre 
as duas instituições. 

No encontro, ficou acer-

 Seleção de professor
A rota de acesso ao Cam-

pus do Pici sofreu alteração 
temporária por conta de obras 
de  drenagem em execução 
pela Prefeitura de Fortaleza. 
Conheça os detalhes:

- veículos que se deslocam 
pelas avenidas Jovita Feitosa e 
Humberto Monte (em direção 
à Bezerra de Menezes) devem 
seguir pelas alças do túnel até 
chegarem à  entrada do Cam-
pus, na Av. Humberto Monte;

- veículos procedentes da 
Rua Parsifal Barroso têm duas 
opções. Primeira: antes do tú-

A Seara da Ciência, espaço 
de divulgação científica e tec-
nológica da UFC, recebe, até 
15 de fevereiro, inscrições para 
seleção de bolsistas de Extensão 
e de Cultura e Arte. O formulário 
pode ser acessado no site www.
seara.ufc.br. O candidato deve 
estar regularmente matriculado 
na UFC; não estar cursando o 
1º ou o último semestre; não ter 
sido reprovado em 2011 e não 
ter outra bolsa.

nel, dobrar à direita na Rua Frei 
Odilon, entrar na Av. Mister Hull 
e, dobrando à direita na Hum-
berto Monte, acessar a entrada 
principal do Campus. Segunda: 
entrar no túnel, contornar o des-
vio da Humberto Monte, pegar a 
alça do túnel e acessar a entrada 
principal do Campus.

- para veículos procedentes 
das avenidas Bezerra de Mene-
zes e Mister Hull, não há alte-
rações. A saída do Campus do 
Pici será feita exclusivamente 
pela Av. Humberto Monte. Veja 
mapa no site www.ufc.br.

Biblioteca recebe propostas para atualizar acervo
Segue até o próximo dia  29 

o período para as coordena-
ções dos cursos de graduação 
apresentarem à Biblioteca 
Universitária as propostas de 
títulos para atualização do 
acervo de suas bibliotecas. A 
iniciativa é do Programa Espe-
cial de Atualização dos Acer-
vos de Biblioteca da UFC.

Termina amanhã (7)  o prazo 
de inscrições relativas ao Edital 
n° 18/2012, para seleção de 
professor temporário (duas 
vagas), e ao Edital n° 22/2012, 
para professor substituto (nove 
vagas), todas para Fortaleza. 
Os editais estão no site da Su-
perintendência de Recursos 
Humanos: www.srh.ufc.br. Mais 
informações: (85) 3366.7407.

A Casa de Cultura Alemã da 
UFC está recebendo inscrições 
para o teste OnDaf, que avalia os 
conhecimentos em língua alemã 
e que é item necessário para o pe-
dido de bolsas ao DAAD no pro-
grama Ciências sem Fronteiras. 
Interessados devem inscrever-se 
pelo e-mail cca@ufc.br. O teste é 
grátis e o resultado sai na hora. As 
provas serão realizadas dias 14 e 
15 de janeiro, no Laboratório de 
Informática do Benfica.  Informa-
ções pelo fone (85) 3366.7642.

Patrimônio: UFC e IPHAN consolidam parceria

Há R$ 1,6 milhão disponí-
veis para a compra dos livros. 
De acordo com o Edital nº 
02/2011, as propostas, com até 
100 títulos, devem ser enca-
minhadas à BU só depois de 
aprovadas pelo Colegiado do 
curso proponente e homologa-
das pelo Conselho da unidade 
acadêmica.

tada a recuperação de um dos 
edifícios da fábrica que hoje 
integra parte do Campus da 
UFC em Sobral. No espaço,  
será construído um centro de 
convivência e restaurante para 
os alunos.

Entendimentos também fo-
ram feitos com relação a um 
imóvel em Aracati, que deverá 
sediar o Laboratório de Ciên-
cias Ambientais, do Labomar.

 Bolsista da Seara


