
Honoris Causa
O Conselho Universitário da 

UFC aprovou ainda a concessão 
do título de Professor Emérito 
aos docentes Luciano Silveira Pi-
nheiro e Silvia Bomfim Hyppó-
lito, do Departamento de Saúde 
Materno Infantil. Com extenso 
currículo acadêmico, ambos têm 
destaque também como gesto-
res. A data e local da entrega se-
rão confirmados.

     Conselho Universitário
     (85) 3366 7340

Mobilidade internacional
Até o dia 3 de junho de 

2013, a Coordenadoria de As-
suntos Internacionais (CAI) da 
UFC recebe inscrição de alunos 
de graduação que queiram estu-
dar no exterior, em instituições 
conveniadas com a UFC. O Edi-
tal n° 4 não prevê concessão de 
bolsas. O aluno deve arcar com 
todas as despesas do intercâm-
bio. Interessados devem acessar 
o site www.cai.ufc.br. 

     CAI-UFC
     (85) 3366 7407   

Artigo na Science
O Prof. Breno Magalhães 

Freitas, do Departamento de 
Zootecnia do Centro de Ciên-
cias Agrárias da UFC, integrou 
uma equipe internacional de 50 
pesquisadores que publicou um 
trabalho na conceituada revista 
Science sobre papel dos poli-
nizadores silvestres e da abelha 
melífera (Apis mellifera) na po-
linização de diversas culturas ex-
ploradas globalmente.

     C. de Ciências Agrárias
     (85) 3366.9735

Aberta comemoração dos 110 anos da Faculdade de Direito 
A abertura das comemorações pelos 110 anos de fundação da Faculdade de Di-

reito da Universidade Federal do Ceará aconteceu na noite da última sexta-feira (1º), 
no auditório daquela unidade acadêmica. Na ocasião, foi assinada a ata de fundação 
do Memorial da Faculdade, descerrada placa alusiva à data e lançado, pelos Correios, 
selo comemorativo. O Reitor Jesualdo Farias destacou que foi imprescindível a parti-
cipação da Faculdade de Direito “na criação e funcionamento de nossa universidade, 
como sempre destacava o fundador da UFC, o reitor dos reitores, Antônio Martins 
Filho”. O diretor da Faculdade, Cândido Albuquerque, acentuou: “Criar o primeiro 
curso superior do Ceará, e sendo ele uma escola de Direito, representaria, na verdade, 
o início de uma revolução”. Saiba mais acessando: www.ufc.br.

     Faculdade de Direito
     (85) 3366 7833

Encontro sobre cultivo de orquídeas começa amanhã na UFC
Começa amanhã (5) e segue até o próximo dia 10, na UFC, o I Simpósio Bra-

sileiro de Cultivo de Orquídeas (Simbraorq). Um destaque da programação será a 
inauguração do Orquidário da UFC, já amanhã (5), às 16h, em área próxima à horta 
do Departamento de Fitotecnia, no Campus do Pici. O restante da programação do 
evento acontecerá na Casa de José de Alencar, em Messejana. O encontro tem como 
tema geral “Cultivo, técnicas e sustentabilidade dos pequenos aos macroempreen-
dimentos do agronegócio com a orquideocultura”. Estão previstas atividades como 
apresentação de trabalhos, debates, oficinas, minicursos, visitas técnicas e exposições. 
Saiba mais no site do evento: www.aceg.ufc.br/simbraorq.

     Centro de Ciências Agrárias/UFC
     (85)3366 9735
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Concurso de professor
 Estão abertas, até o próximo dia 20, as 

inscrições de concurso público para profes-
sor auxiliar da UFC em Fortaleza, no Cariri 
e em Quixadá. São ao todo 24 vagas, e po-
dem participar do processo seletivo candi-
datos com diploma de graduação. As vagas 
são para a Faculdade de Medicina, Instituto 
de Educação Física e Esportes, Instituto de 
Ciências do Mar e Instituto Universidade 
Virtual. No Interior, o concurso contempla 
vagas para o Campus do Cariri e o Campus 
de Quixadá. Os editais nº 68, 69, 70, 71 e 
72, de 2013, estão no site da Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas: www.progep.ufc.br

     Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
     (85) 3366 7407

Educação Infantil
O Núcleo de Desenvolvimento da 

Criança (NDC) foi transformado em 
Unidade Universitária Federal de Edu-
cação Infantil. A decisão foi aprovada 
pelo Conselho Universitário no último 
dia 28. A Unidade é referência em edu-
cação infantil e atende crianças entre 4 
e 5 anos, filhos de professores, servido-
res técnico-administrativos e alunos da 
UFC, distribuídas em dois grupos: Jar-
dim I e Jardim II. Em 1993, ainda como 
Núcleo, foi cadastrado oficialmente 
como projeto de extensão na Pró-Reito-
ria de Extensão.

     Núcleo de Desenvolvimento da Criança
     (85) 3366 7340

  


