
Dia de campo
O Núcleo de Ensino e Estu-

dos em Forragicultura do Cen-
tro de Ciências Agrárias da UFC 
realiza sexta-feira (1º) o I Dia de 
Campo sobre Produção de Ovi-
nos em Pastagens Irrigadas. Será 
na Fazenda Experimental Vale 
do Curu, em Pentecoste-CE.  
Produtores, técnicos e alunos 
interessados podem se inscrever 
no site www.neef.ufc.br.

    Prof. Magno Cândido  
     (85) 3366 9711

Professor de Medicina
A Faculdade de Medicina 

da UFC recebe inscrições, no 
próximo dia 28 e em 1º e 4 de 
março, para seleção de profes-
sor substituto do Departamento 
de Morfologia, setor de estudo 
“Histologia e Embriologia Hu-
manas”. O Edital nº 55/2013, 
com todas as informações, pode 
ser acessado no site da Pró-
-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(www.progep.ufc.br).

     Progep-UFC
     (85) 3366  7407      

Alfabetização bilíngue
A Prof ª Reseda Streb, da 

Universidade de Frankfurt (Ale-
manha), ministra hoje  (25),   em 
português, a palestra “Alfabeti-
zação bilíngue italiano-alemão 
num projeto de dupla imersão 
na escola primária”. Será na sala 
de reuniões do Departamento 
de Letras Estrangeiras da UFC 
(Área I do Centro de Humanida-
des – Benfica).  Aberta a profes-
sores e alunos de Letras.      

    Prof. Tito Lívio Cruz 
    (85) 3366 7333

Comemorações dos 110 anos da Faculdade de Direito 
Na próxima sexta-feira (1º), têm início as comemorações de aniversário dos 110 

anos de criação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, primeira 
instituição de ensino superior do Estado. A solenidade de abertura dos festejos será às 
19h, no auditório daquela unidade. O programa inclui assinatura da ata de fundação 
do Memorial da Faculdade; lançamento do selo comemorativo, com cerimônia de 
obliteração; e descerramento de placa alusiva à data. A programação de comemora-
ções continua ao longo do ano. A Faculdade de Direito foi criada no dia 21 de feve-
reiro de 1903 e é referência nacional no ensino jurídico, também se sobressaindo na 
pesquisa e na extensão.  Seus alunos têm tido ainda desempenho exemplar no Exame 
da Ordem dos Advogados do Brasil e no Enade. Saiba mais: www.ufc.br.

      Faculdade de Direito da UFC
      (85) 3366 7833

Centro de Tecnologia inscreve para intercâmbio na França 
Alunos das áreas de Engenharia e Arquitetura da UFC têm a oportunidade de 

estudar em uma das 26 instituições francesas integrantes do programa Brasil-France 
Ingénieur Technologie (Brafitec).  Interessados em participar do intercâmbio, no pe-
ríodo de setembro deste ano até junho de 2014, podem fazer a inscrição até o dia 28 
de fevereiro, no Centro de Tecnologia da UFC. Deverão entregar na sala da Assessoria 
do CT (bloco 710): o formulário de inscrição, cópias de RG e CPF, histórico escolar, 
curriculum vitae (com foto 3x4) e carta de motivação, em português. A bolsa da Ca-
pes garante manutenção do aluno, seguro-saúde, passagens aéreas e auxílio-instalação 
do aluno por dez meses. Acesse o edital no site www.ct.ufc.br.

      Centro de Tecnologia
       3366 9602
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Tutores de Espanhol
Instituto UFC Virtual cadastra, até 27 

de fevereiro, candidatos a tutores a distân-
cia para o Curso de Letras-Espanhol, do 
programa Universidade Aberta do Brasil. 
Pode inscrever-se quem possui  bachare-
lado, licenciatura ou pós-graduação em 
Letras, com habilitação em Espanhol, ou 
tenha formação acadêmica compatível com 
os setores de estudo do Curso: “Língua Es-
panhola”, “Metalinguagem da Língua Espa-
nhola”, “Linguística Aplicada”, “Literatura 
em Língua Espanhola” e “Prática de Ensino 
em Língua Espanhola”.  Acesse o edital e fi-
cha de inscrição no site www.virtual.ufc.br.       

     Prof ª Massilia Dias Lira
     (85) 3366 7316

Curso: Gestão e qualidade
Estão abertas inscrições para o curso 

“Ferramentas da qualidade: gestão por 
resultados”, destinado a alunos da UFC e 
à comunidade externa. Interessados po-
dem acessar o link bit.ly/XFd8sB. A taxa 
única é no valor de R$ 70,00. O curso é 
promovido pela Inova – Inteligência em 
Negócios, empresa júnior da Faculdade 
de Economia, Administração, Atuária, 
Contabilidade e Secretariado Executivo 
da UFC. Com duração de oito horas-
-aula, será  ministrado pelo Prof. Vinicius 
Daltro, na FEAAC (Av. da Universidade, 
2431 – Campus do Benfica).

     Inova/FEAAC
     (85) 3366 7829

    


