
Tutoria em Física
O Instituto UFC Virtual se-

leciona tutores para a Licencia-
tura em Física na modalidade 
semipresencial. Os candidatos 
precisam possuir graduação ou 
pós-graduação na área. As ins-
crições ocorrem na secretaria do 
curso (Campus do Pici, Bloco 
901 – 1º andar), das 8h às 14h. 
Edital disponível no site www.
virtual.ufc.br.    

     Coordenação do curso 
     (85) 3366 9457

Termo de cessão
Foi formalizada, em reunião 

realizada na quinta-feira (7), 
a cessão do terreno onde será 
construído o Campus da UFC 
em Russas. Participaram do en-
contro o Reitor Jesualdo Farias; 
Weber Araújo, prefeito do mu-
nicípio; Lindberg Gonçalves, 
professor da UFC; Odílio Filho, 
do Instituto de Arquitetos do 
Brasil, e representantes da so-
ciedade civil de Russas. 

     Gabinete do Reitor
     (85) 3366 7306   

Curso de quadrinhos
O projeto de extensão Ofi-

cina de Quadrinhos abre inscri-
ções até 20 de fevereiro para seu 
teste de seleção. É preciso reali-
zar inscrição on-line, pagar taxa 
de R$ 1,00 e ter pelo menos 15 
anos de idade. São ofertadas 40 
vagas, e a seleção será aplicada no 
dia 23 de fevereiro, das 9h às 12h, 
no Centro de Humanidades. In-
formações: www.facebook.com/
oficinadequadrinhos.     

     Curso de Jornalismo
     (85) 3366 7708

Residências Universitárias ofertam 54 novas vagas
Estão abertas, até 28 de fevereiro, inscrições para o processo seletivo das Residên-

cias Universitárias da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. São disponibiliza-
das 54 vagas, destinadas a estudantes do interior do Estado e de outras partes do Bra-
sil que estejam em situação de vulnerabilidade social comprovada. Além de moradia, 
residentes da UFC recebem alimentação e apoio psicossocial. Os interessados devem 
comparecer dentro do prazo estabelecido, das 8h30min às 17h, à sala do Programa 
de Residência Universitária da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Rua Paulino No-
gueira, 315, 3º bloco – 1° andar, Benfica). No site da Pró-Reitoria (www.prae.ufc.br) 
podem ser acessadas mais informações sobre a seleção, além da lista de documentos 
exigidos.

      Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
      (85) 3366 7444

Matrícula para quem ficou na lista de espera do SiSU começa dia 27
A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Ceará divulgou o edi-

tal da chamada de lista de espera 2013 do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) na 
Instituição. Agora, os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) em 2012 e não conseguiram obter vagas na UFC nas primeira e segunda 
chamadas do SiSU, mas informaram querer integrar a lista de espera, devem – caso es-
tejam aptos para essa fase de seleção – realizar matrícula nos dias 27 e 28 de fevereiro e 
1º de março de 2013, para os cursos sediados em Fortaleza, e no dia 1º de março para 
os cursos sediados no interior do Estado.  O edital, com todas as informações pode ser 
acessado no site do SiSU na UFC (www.prograd.ufc.br/sisu).

     Pró-Reitoria de Graduação
     (85) 3366 9036
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Colações de Grau
O Cerimonial da UFC informa que 

o ensaio geral da cerimônia de colação de 
grau referente ao semestre 2012.2 será ama-
nhã (19), às 19h. Os concludentes devem 
comparecer na ocasião à Concha Acústica 
da Reitoria, no Campus do Benfica. De 
acordo com o  calendário, as solenidades se-
guirão a seguinte ordem: 04/03 – Campus 
de Quixadá; 05/03 – Faculdade de Direito; 
06/03 – Famed, FFOE, Labomar, ICA e 
IEFES; 07/03 – Centros de Ciências, de 
Ciências Agrárias e de Tecnologia; 08/03 – 
CH, FEAAC e Faced; 12/03 – Campus de 
Sobral; 15/03 – Campus do Cariri.  

     Cerimonial da UFC
     (85) 3366 7313

Atlas de Histologia
Já está no ar o Atlas Virtual Interati-

vo de Histologia, iniciativa do Curso de 
Medicina do Campus da UFC no Cari-
ri. O material é composto por imagens 
obtidas, por meio de microscópios, em 
lâminas histológicas do acervo da UFC. 
Com legendas e textos de apoio, as fo-
tografias são importante ferramenta pe-
dagógica para acadêmicos de Medicina 
e de outras áreas da saúde.  O trabalho 
foi desenvolvido por um grupo de pro-
fessores, técnicos e estudantes de gradu-
ação, sob a coordenação da Prof ª Sally 
de França. Acesse www.histologia.ufc.br.

     Prof ª Sally de França e equipe
     (88) 3312 5023

    


