
Orquestra de Flautas
   Estão abertas pré-inscrições 
para novos integrantes da Or-
questra de Flautas da UFC. 
Podem se inscrever servidores 
(ativos ou não) e seus depen-
dentes, da UFC e dos órgãos 
do núcleo SIASS-UFC. Inte-
ressados devem ligar para o 
fone 85 3366 7412 e informar 
nome completo do candidato 
e/ou nome completo do res-
ponsável, local de trabalho, 
telefone para contato e e-mail .
              NPPC-UFC
              (85) 3366 7412

Agência de Estágios 
   Vinculada à Pró-Reitoria de 
Extensão, a Agência de Está-
gios da UFC disponibiliza em 
sua página na internet (www.
estagios.ufc.br) oferta de va-
gas para estagiários e trainees 
em instituições e empresas 
conveniadas.  O setor faz re-
crutamento, seleção e acom-
panhamento deles. Os alunos 
interessados também podem 
entrar em contato com o setor 
para orientações.
               Agência de Estágios
              (85) 3366 7413

Professor do ICA 
Até o próximo dia 21, o 

Instituto de Cultura e Arte da 
UFC recebe inscrições para o 
concurso público de professor 
auxiliar (Edital nº 367/2012). 
A vaga é no  setor de estudo 
“Pedagogias da Corporeida-
de Dançante”, com regime de 
trabalho de 40 horas semanais. 
O candidato deve ter, no míni-
mo, diploma de graduação. O 
Edital, com todos os detalhes, 
pode ser acessado no site da 
Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas da UFC (www.progep.ufc.
br).

    Progep/UFC               
            (85) 3366 7407
            

SiSU divulga hoje o resultado da primeira chamada 
Divulgado hoje (14) o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Uni-

ficada (SiSU), do Ministério da Educação. Candidatos devem acessar o site sisu.mec.
gov.br. Este ano são ofertadas 129.279 vagas em 3.751 cursos de 101 instituições brasi-
leiras de ensino superior.  A UFC oferta, em 2013,  6.258 vagas em cursos de graduação, 
sendo 4.406 vagas para o primeiro semestre e 1.852 para o segundo.  A matrícula dos 
candidatos selecionados nesta primeira chamada está marcada para os próximos dias 
18, 21 e 22.  O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 28 deste mês, e a 
matrícula correspondente ocorre nos dias 1º, 4 e 5 de fevereiro.

     MEC
               0800 616161

Pré-Vestibulares na UFC estão com inscrições abertas
Três cursinhos na UFC, preparatórios para vestibular e ENEM, estão com inscri-

ções abertas. Até 1º de fevereiro de 2013, o Curso Pré-Vestibular XII de Maio, projeto 
de extensão da Faculdade de Medicina da UFC, recebe inscrições para o processo 
seletivo de novos alunos. São oferecidas 330 vagas para o curso anual. Já o  Projeto 
Novo Vestibular, vinculado ao Departamento de História, está com inscrições abertas 
até 15 de fevereiro (ou até o preenchimento das 400 vagas). Outro que está com ins-
crições abertas é o curso do Centro de Ciências, que oferece intensivo preparatório 
para o Enem.  A secretaria do Curso XII de Maio fica na Rua Alexandre Baraúna, s/n 
– Campus do Porangabuçu. O PNV funciona na Av. da Universidade, 2762, Centro 
de Humanidades 2, Faculdade de História, Benfica.  O do Centro de Ciências fica no 
Bloco 902 do Campus do Pici.

       Pré Vestibular XII de Maio / PNV / Centro de Ciências
              (85) 8899 2269 / 3366 7747 / 3366 9780
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Prorrogadas inscrições para o programa Ciência sem Fronteiras
O Ministério da Educação prorrogou até 25 de janeiro o prazo das inscrições ao 

programa Ciência sem Fronteiras para quem se interessar nas novas chamadas para 
graduação sanduíche em instituições na Suécia, Hungria, Noruega, Austrália, Ale-
manha, Coreia do Sul, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Estados Unidos, 
Canadá, Japão e Reino Unido. Com a prorrogação, a UFC também alterou seu crono-
grama. Agora, a entrega de documentos dos alunos na coordenação do curso deve ser 
de 25 a 28 de janeiro;  as coordenações terão os dias 29 e 30 de janeiro para entregar 
o material na Pró-Reitoria de Graduação. A homologação das candidaturas no site do 
programa acontecerá de 30 de janeiro a 13 de fevereiro. O Ciência sem Fronteiras é 
um programa do Governo Federal, envolvendo o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e o MEC, com o objetivo de promover a consolidação, expansão e interna-
cionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileiras por 
meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.  Na UFC, os interessados podem 
saber mais acessando o site www.prograd.ufc.br/csf . 

     Coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras na UFC
     (85) 3366 9496


