
Inscrições: SiSu
Desta segunda-feira (7) a 

sexta-feira (11) ficam abertas 
as inscrições para o Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU), do 
Ministério da Educação, que este 
ano vai oferecer 129.279 vagas 
em 3.751 cursos de 101 institui-
ções brasileiras de ensino supe-
rior. A UFC oferta este ano, por 
meio do SiSu, um total de 6.258 
vagas em seus cursos de gradu-
ação, sendo 4.406 vagas para o 
primeiro semestre e  1.852 para 
o segundo semestre. Os estu-
dantes poderão se inscrever pelo 
site sisu.mec.gov.br. Importante 
lembrar que só poderá se inscre-
ver no processo seletivo do SiSU 
2013 quem tiver participado da 
edição 2012 do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (ENEM) e 
nela obtido nota superior a zero 
na prova de redação. Por enquan-
to, o SiSU está disponível apenas 
para consulta e o candidato já 
pode pesquisar as vagas ofereci-
das pelas instituições.
               Ministério da Educação
               0800 616161

Professor substituto
A UFC inscreve de 8 a 10 de 

janeiro para seleção de profes-
sor substituto em Fortaleza. A 
vaga ofertada é para o Centro de 
Ciências, Departamento de Ma-
temática, setor de estudo “Cál-
culo Diferencial e Integral”, com 
regime de trabalho de 40 horas 
semanais. Acesse o Edital nº 
506/2012, no site da Pró-Reito-
ria de Gestão de Pessoas (www.
progep.ufc.br)

     Progep–UFC
            85 3366 7407

Cordão do Caroá comemora Dia de Reis e lança CD na Reitoria
Os Brincantes Cordão do Caroá, programa de extensão da Universidade Federal 

do Ceará, encerra os festejos do Ciclo Natalino com apresentação de reisado nesta se-
gunda-feira (7), às 18h, nos jardins da Reitoria. Na ocasião,  o grupo lança seu primeiro 
CD. Criado na Faculdade de Educação da UFC, em 2000,  o grupo realiza um trabalho 
de resgate da tradição popular, pautado na cultura de tradição oral cearense e nordesti-
na, em especial o reisado. Em 2003, tornou-se programa de extensão da Universidade e 
atualmente conta com cinco bolsistas estudantes de Música, além dos dois fundadores 
(Paulo Leitão e Ezequias Arruda), sendo coordenado pelo Prof. Erwin Schrader.  O 
grupo se apresenta para os mais diversos públicos e já esteve em Portugal, no Congres-
so Internacional de Turismo, Lazer e Cultura “Destinos, Sustentabilidade e Competiti-
vidade”, a convite da Universidade de Coimbra.

     Ezequias Arruda, do Cordão do Caroá
      85 8836 0958

Curso em Saúde Pública traz pesquisadores de Harvard ao CE
O Curso Colaborativo em Saúde Pública reúne a partir desta segunda-feira (7) 

em Fortaleza,  15 estudantes da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard 
(Harvard School of Public Health – HSPH)e 15 alunos de pós-graduação brasileiros, 
além de renomados professores daquela instituição norte-americana, da Universida-
de Imperial, de Londres (Inglaterra), e da UFC. As aulas acontecem no Iprede (Rua 
Professor Carlos Lobo, 15, Cidade dos Funcionários, Fortaleza), até 23 de janeiro. O 
curso tratará da redução de mortalidade materna e infantil, das doenças infecciosas do 
Brasil e do Ceará e do papel de agentes comunitários na promoção da saúde.

     Prof ª Márcia Tavares Machado, coordenadora do Curso
     85 3366 7452
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Alfabetização
Termina nesta segunda-feira (7) o 

prazo para inscrições na seleção de pro-
fissionais da educação que vão compor 
equipe de formadores e supervisores 
do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (PNAIC) no Estado do 
Ceará. Os interessados podem acessar 
o edital no site da Faculdade de Educa-
ção da Universidade Federal do Ceará 
(www.faced.ufc.br). A ficha de inscrição 
e todos os documentos deverão ser en-
viados, em formato PDF, para o seguinte 
e-mail: pactodealfabetizacao.ufc@gmail.
com.  

     Faced–UFC
      85 3366 7663

Casas de Cultura
Começaram hoje (7) e prosseguem 

até as 23h59 de 20 de janeiro as inscri-
ções para seleção ao semestre I das Casas 
de Cultura Estrangeira da UFC, período 
letivo 2013.1. São ofertadas 286 vagas, 
distribuídas pelas Casas de Cultura Ale-
mã (88), Britânica (132), Francesa (22) 
e Hispânica (44). As inscrições são feitas 
exclusivamente pelo site da Coordena-
doria de Concursos da UFC (www.ccv.
ufc.br), onde se encontra o edital com 
todas as informações sobre o proces-
so seletivo.  Pode concorrer a uma vaga 
quem concluiu o Ensino Fundamental.  

    CCV–UFC 
     85 3366 9522


