
Cultura de Paz   
   Terminam nesta quarta-feira 
(31) as inscrições para o III 
Seminário Cultura de Paz, 
Educação e Espiritualidade. O 
evento acontece de 28 a 30 de 
novembro, no Auditório Valnir 
Chagas, da Faculdade de Edu-
cação da UFC. O formulário 
de inscrição e o programa estão 
no  blog do evento: http://ufc-
culturadepaz.webnode.com.br. 
A inscrição é grátis e a entrada 
é uma lata de leite em pó.
             Elizângela Lima               
            (85) 8840.7169

Pré-Vestibular 
         O Cursinho Pré-Vestibular 
do Centro de Ciências da UFC 
inscreve, até o preenchimento 
das 500 vagas, para o intensivo 
preparatório para o vestibu-
lar da Universidade Estadual 
do Ceará.  O atendimento é 
das 15h às 19h, no Bloco 902 
(Campus do Pici). As aulas  
começam no dia 5 de novem-
bro, de segunda a sexta, das 
18h30min às 22h, e aos sába-
dos, de 8h às 11h30min.
              Cursinho Pré-Vestibular
               85) 3366.9780

Curso de Espanhol    
       Estão abertas, até 1° de no-
vembro, as inscrições para cin-
co turmas do curso de extensão 
Espanhol Básico Módulo A. In-
teressados devem comparecer 
à secretaria do Departamento 
de Letras Estrangeiras (Av. da 
Universidade, 2683 – Benfi-
ca), das 8h às 12h e das 14h às 
17 h. O curso é grátis e, para a 
inscrição, é solicitada a doação 
de um quilo de alimento não 
perecível e de um brinquedo 
que serão encaminhados para 
a Sociedade Espírita Casa de 
Oração Francisco de Assis. 
               Geppele/UFC
             (85) 3366.7611

Vagas abertas para professores substitutos e temporários
 Prosseguem hoje (30) inscrições para seleção de professor da UFC em For-
taleza e Sobral. As vagas, para substituto e temporário, estão distribuídas da seguinte 
forma: na Faculdade de Educação (3), no Centro de Humanidades (2), no Centro de 
Ciências (4), na Capital, e no Curso de Psicologia (2), em Sobral. Outro processo se-
letivo inscreve de  hoje (30) a 1º de novembro para o preenchimento de outra vaga na 
Faculdade de Educação, na Capital. No dia 31 de outubro e nos dias 1º e 5 de novem-
bro, outra seleção inscreve para vaga em Sobral. Os editais estão no site da Superinten-
dência de Recursos Humanos da UFC (www.srh.ufc.br). 
           Superintendência de Recursos Humanos (SRH)
              (85) 3366.7407

Festival  de Música da Universitária FM valoriza talentos locais 
 O III Festival de Música da Universitária FM divulgou os vencedores. As dez 
músicas selecionadas farão parte de um CD e o primeiro lugar de cada categoria será 
indicado para participar da etapa nacional do IV Festival de Música da Associação 
das Rádios Públicas do Brasil.  Na categoria Música Cantada, venceram “Relógio do 
mundo”, de Cristiano Pinho; “A banda abandona a cidade”, de Caio Castelo Branco 
Monteiro Benevides; “Meu lugar”, de Antonio Luiz Drummond Miranda; “Baião sem 
fim”, de Dalwton Moura; “Armadilhas e artimanhas”, de Francisco Olímpio de Aguiar 
Rocha. Em Música Instrumental, os vencedores foram “Antônio Bezerra-Unifor”, de 
Carlos Augusto Crisóstomo De Morais; “Sem pretensão”, de José de Ribamar Freire; 
“Jeri”, de Carlos Hardy Madeira Pontes; “Um maluco no groove”, de Demétrio de Oli-
veira Martins; “Meu sertão”, de Marcos Paulo Miranda Leão dos Santos. 
           Rádio Universitária FM
            (85) 3366.7477
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Novo portal da UFC ganha em conteúdo e interatividade 
 O portal da UFC (www.ufc.br) está com novo design e muitas novidades. A 
construção foi da equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI),  sob coor-
denação da analista Emília Crispim. Ela cita, entre as inovações, o conjunto de teclas de 
atalho para navegação do portal, compatível com vários navegadores; página inicial aces-
sível a leitores de tela (como Webvox) e aplicação de um conjunto de regras de acessibi-
lidade; e mais: a visualização do portal se adapta à resolução da tela que o usuário está 
utilizando, tornando a leitura em dispositivos móveis mais agradável, além de permitir o 
acesso e o compartilhamento de conteúdo através das redes sociais Facebook, Twitter e 
Google +. Na parte de conteúdo, notícias sobre editais e concursos foram agrupadas em 
um link específico, facilitando o acesso. Para os alunos, está mais fácil saber sobre apoios 
e programas, revalidação de diplomas, bolsas e auxílios, atendimento médico-odontoló-
gico e outros. Servidores têm um espaço onde poderão conhecer os diversos cursos de 
qualificação, capacitação e aperfeiçoamento. Peças da identidade visual da UFC, como a  
logomarca, também podem  ser baixadas diretamente pelo internauta. 
               Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)
             (85) 3366.9991


