
Projetos de Monitoria
A Pró-Reitoria de Gradua-

ção da UFC prorrogou, até 11 
de janeiro de 2013, o prazo para 
professores, coordenadores de 
cursos de graduação e de pro-
jetos acadêmicos entregarem a 
documentação referente à mo-
nitoria de projetos de graduação. 
O aditivo ao Edital nº 28/2012 e 
anexos estão no site da Prograd 
(www.prograd.ufc.br).

     Prograd/UFC
             85 3366 9496

Biotecnologia
A Liga Nacional dos Acadê-

micos em Biotecnologia (Núcleo 
Bacharelado em Biotecnologia 
da UFC - LiNA Biotec) realizará 
em 7 de janeiro de 2013 o I Pré-
-Biotec. O objetivo é esclarecer 
dúvidas dos estudantes que in-
gressaram no curso de Biotec-
nologia neste ano ou irão fazê-lo. 
Os interessados podem fazer a 
pré-inscrição através do e-mail 
lina.biotec.brasil@gmail.com.

     Tayná Fiúza
      85 8645 8717

Comitê editorial
Os professores Pedro Jorge 

Caldas Magalhães e Letícia Veras 
Costa Lotufo, do Departamento 
de Fisiologia e Farmacologia da 
UFC, foram convidados a com-
por o comitê editorial do Bra-
zilian Journal of  Medical and 
Biological Research (Periódico 
Brasileiro de Pesquisa Médica e 
Biológica). Trata-se de periódi-
co de relevância internacional na 
área biomédica.

     Faculdade de Medicina
            85 85 3366 8331 

Festa do Frequência Beatles será dia 28 na Concha Acústica
A Rádio Universitária FM e o programa Frequência Beatles, produzido e apresen-

tado pelo jornalista Nelson Augusto, promovem o tradicional show anual da Rubber 
Soul, banda cover do quarteto de Liverpool, na próxima sexta-feira (28), a partir das 
18h, na Concha Acústica da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Como nos 
anos anteriores, a Rubber Soul convidou amigos, artistas da cena do rock cearense para 
dividirem o palco. A banda é formada por Kildare Rios (baixo e voz principal), Daniel 
Kobaya (guitarra e vocal), Eduardo Neves (guitarra, teclados e vocal), Tiago Mendon-
ça (teclados, percussão e vocais) e Armando Gaspar (bateria). No repertório, músicas 
de todas as fases e discos dos Beatles, com foco no álbum “Magical Mystery Tour” , que 
completa 45 anos, além de canções das carreiras solos de John Lennon, Paul McCart-
ney, George Harrison e Ringo Starr.  A entrada é grátis.

     Rádio Universitária
     85 3366 7478

Banco de Leite da MEAC reforça campanha por doações 
O Banco de Leite Humano da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC) 

está com os estoques do líquido e de frascos para armazenamento insuficientes. Por 
esse motivo, a direção reforça a campanha visando aumentar as doações. Mães que es-
tejam com leite excedente podem doar, ajudando salvar os bebês da unidade neonatal 
daquele hospital. O Banco de Leite funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 16h, 
na Rua Papi Júnior, s/n – Rodolfo Teófilo. A coleta pode ser feita na casa da doadora, 
que deve estar amamentando, ter leite excedente e não estar tomando medicamento, 
dentre outros requisitos. Mais informações no blog gentedepeito.blogspot.com. 

     Banco de Leite/MEAC
     85 3366 8183
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Seleção de professor  
A UFC recebe inscrições, hoje (26) e 

nos dias 27 e 28, para seleção de professor 
substituto para os campi de Fortaleza 
e no Cariri. Para Fortaleza estão sendo 
disponibilizadas três vagas, sendo uma 
no Centro de Tecnologia e duas na 
Faculdade de Medicina. No Cariri, a vaga 
é para o curso de Medicina em Barbalha.  
Os detalhes sobre a seleção  estão nos 
editais de nº 491/2012 e nº 492/2012. 
Mais informações no Núcleo de Seleção 
e Adaptação Funcional e no site da  Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas (www.
progep.ufc.br).

      Progep/UFC
      85 3366 7407

Seleção de bolsistas
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

-Graduação e o Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT) da UFC divulgaram 
o edital para concessão de bolsas do Pro-
grama Institucional de Bolsas de Inicia-
ção em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação – PIBITI/CNPq. Podem 
candidatar-se estudantes de Engenha-
ria de Telecomunicações, Ciências da 
Computação e áreas afins. As inscrições 
acontecem até o próximo dia 30 e devem 
ser feitas pelos professores coordenado-
res dos projetos  no site da Pró-Reitoria 
(www.prppg.ufc.br/pibiti).

    PRPPG/UFC 
     85 3366 9945


