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 Top China inscreveConsulta à comunidade terá chapa única

O Horto de Plantas Me-
dicinais da UFC, do Projeto 
Farmácias Vivas, realiza sex-
ta-feira (4), das 8h às 12h, a I 
Feirinha da Planta Medicinal. 

Haverá exposição de plan-
tas medicinais, atividades de 
medição de pressão arterial 
e glicemia, oficinas de pre-
paração de chás, lambedores 
caseiros e sabonetes medici-
nais e distribuição de folders  Concurso em Sobral

A Comissão Eleitoral Cen-
tral (CEC) que comandará 
o processo de consulta à co-
munidade universitária para 
elaboração da lista tríplice 
para Reitor e Vice-Reitor da 
UFC reuniu-se, quarta-feira 
(25), e aprovou a inscrição da 
chapa formada pelos profes-
sores Jesualdo Pereira Farias 
e Henry de Holanda Campos, 
de acordo com o disposto no 
artigo 7º, da Resolução nº 7, 
do Conselho Universitário.

A CEC decidiu, também, 
enviar ofício ao Gabinete do 

Estarão abertas, de 2 a 11 de 
maio, inscrições para os cursos 
extras da Casa de Cultura Por-
tuguesa da UFC. Estão sendo 
oferecidos os cursos “Oratória 
e Retórica”, “Redação Oficial” 
e “Português para Estrangeiros 
II”. As aulas têm início no dia 
16 de maio e seguem até 22 de 
junho. Informações sobre carga 
horária e taxas através do tele-
fone 3366.7649.

Reitor solicitando contratação 
de empresa externa para auditar 
o processo de votação, em 31 
de maio. Outro tema discutido 
foi a normatização de debates 
entre o candidato a Reitor e as 
entidades representativas das 
categorias funcionais da UFC, 
que devem ser realizados até o 
dia 25 de maio.

Até quinta-feira (3), os presi-
dentes das Comissões Setoriais 
deverão definir os locais de 
votação em cada campus, bem 
como a quantidade de mesários 
para cada seção.

Mestrado e doutorado
Até 5 de maio, estão abertas 

inscrições para os cursos de 
mestrado e doutorado do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Educação Brasileira da UFC. 
São 69 vagas para o mestrado 
e 58 para o doutorado. O edital 
pode ser acessado em:  www.
poseduca.ufc.br. Mais informa-
ções pelo fone 3366.7679.

Estarão abertas, de 2 a 8 de 
maio, inscrições para profes-
sor temporário do Curso de 
Medicina da UFC em Sobral. 
A única vaga é para o setor de 
estudo “Semiologia Médica / 
Anatomofisiopatologia”, com 
regime de 20 horas semanais. É 
exigido diploma de graduação. 
O edital nº 165/2012 está no site 
www.srh.ufc.br.

Prorrogado, até 6 de maio, 
o prazo de inscrições para o 
programa Top China, oferecido 
pelo Banco Santander com o 
apoio da Universidade Federal 
do Ceará. São cinco bolsas, 
sendo quatro para estudantes e 
uma para professor, nas áreas de 
Meio Ambiente, Urbanismo e 
Sociologia. O curso acontecerá 
de 5 a 27 de julho de 2012, em 
Pequim e Xangai, e a bolsa cus-
teará as despesas com passagem, 
alimentação e hospedagem. 
Mais informações no edital nº 
03/2012, em: www.cai.ufc.br.

I Feirinha da Planta Medicinal será sexta-feira  Cursos extras
explicativos e bulas das plantas 
medicinais. Será no Bloco 941, 
no Campus do Pici. 

Também serão dadas orien-
tações para a utilização correta 
das plantas medicinais e prepa-
ração de mudas e canteiros. A 
proposta é que o evento se torne 
permanente e passe a acontecer 
todas as sextas-feiras. Mais 
informações pelo telefone (85) 
3366.9418.

Espanhol certificado
Abertas, até 14 de maio, pelo 

site www.celu.edu.ar, inscrições 
para o Exame do Certificado de 
Espanhol: língua e uso (CELU), 
que avalia a competência lin-
guística, comunicativa, oral e 
escrita em Espanhol como língua 
estrangeira. A UFC será sede do 
Exame, em 1º de junho. Infor-
mações pelo telefone 3366.7612.


