
Capacitação profissional
“Marketing pessoal para o 

trabalho”, “preparação para o mer-
cado de trabalho” e “relações in-
terpessoais” são alguns dos temas 
das oficinas ofertadas pelo Núcleo 
de Estudo e Pesquisa do Com-
portamento Humano (NECH). 
As inscrições ficam abertas até 
4 de abril na Pró-Reitoria de As-
suntos Estudantis, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às12h. 

     Prof ª Elidihara Trigueiro       
    (85) 3366 7444

Ensino de Sociologia
O III Encontro Nacional so-

bre o Ensino de Sociologia na 
Educação Básica (ENESEB) re-
cebe inscrições até 15 de maio. O 
evento será realizado em Fortale-
za no período de 31 de maio a 3 
de junho de 2013, na UFC, tendo 
como tema central “Juventude e 
ensino médio”. Para a conferência 
de abertura virá o sociólogo fran-
cês Bernard Lahire. Saiba mais no 
site: www.eneseb.com.br.    

     III ENESEB        
     www.eneseb.com.br

Infância
     A Professora Márcia Machado, 
Pró-Reitora de Extensão, encon-
tra-se em Boston, onde participa 
de curso a convite do Centro Da-
vid Rockfeller de Estudos Latino-
-Americanos da Universidade de 
Harvard. Ela representará a UFC 
em reuniões com Diretores da 
Universidade de Massachusetts 
e da Universidade Northeastern 
sobre parcerias futuras re-
lativas à temática “criança”.
      Pró-Reitoria de Extensão

     (85) 3366 7452

Casas de Cultura Estrangeira inscrevem para Teste de Nível
As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará inscrevem, hoje 

(18) e na quarta-feira (20), candidatos que desejem ingressar, por meio do teste de 
nível, nos cursos básicos (Inglês, Italiano, Espanhol e Alemão) e no curso avançado 
(Alemão Intermediário-Avançado) no período de 2013.1. Os interessados, com co-
nhecimento do idioma que pretendem cursar, podem se inscrever para níveis entre o 
segundo e o sexto semestres. O local das inscrições para todos os cursos é o térreo do 
prédio da Casa de Cultura Britânica (Av. da Universidade, 2683, Benfica), no horário 
das 8h às 17h. São exigidos os seguintes itens para a inscrição: duas fotos 3x4 idênticas 
e recentes, documento original de identidade com foto, comprovante de conclusão do 
ensino fundamental, CPF e a taxa de inscrição no valor de R$ 50,00.

     Coordenação das Casas de Cultura Estrangeira 
     (85) 3366 7606 / 3366 7607 

Ciência sem Fronteiras leva alunos de graduação para o exterior
O programa Ciência sem Fronteiras, do qual a UFC faz parte,  está com seis editais 

abertos, destinados a graduandos de diversas áreas. Os alunos podem concorrer a bol-
sas de graduação-sanduíche na Áustria, Bélgica, Finlândia, China e Irlanda. As inscri-
ções para a Bélgica e Finlândia podem ser feitas até 5 de abril, enquanto o prazo para 
as chamadas da Áustria, China e Irlanda vai até 6 de abril. Os formulários de inscri-
ção estão no site do Ciência sem Fronteiras (www.cienciasemfronteiras.gov.br), bem 
como informações referentes ao processo de candidatura, seleção, documentação e 
requisitos exigidos para cada edital. E o MEC criou o programa Inglês sem Fronteiras 
(IsF) para melhorar o inglês dos intercambistas. Veja no site isf.mec.gov.br.

     Pró-Reitoria de Graduação da UFC 
     (85) 3366 9496
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Indexação de fotografias
O Sindicato dos Trabalhadores da 

UFC (Sintufce) está com inscrições 
abertas, até o dia 8 de abril, para o curso 
de extensão Fundamentos da Indexação 
de Fotografias. As atividades acontecem 
nos dias 8 e 9 de abril, no auditório da 
Pró-Reitoria de Extensão da UFC, com 
Ronni Oliveira, bacharel em Biblioteco-
nomia e Documentação pela Escola de 
Comunicações e Artes da USP. As 50 va-
gas serão preenchidas preferencialmente 
por servidores da UFC, mas outras pes-
soas interessadas podem inscrever-se. 
Saiba mais: www.ufc.br.

     Adeli Gomes, Sintufce
     (85) 3052 3663 / 8857 9249

Vagas para professores
A UFC inscreve para seleção de pro-

fessor substituto na Capital e Interior 
hoje (18) e nos dias 20, 21, 22 e 26 de 
março. As vagas estão assim distribuídas: 
Edital nº 80/2013: Curso de Economia 
do Campus de Sobral (1); Edital nº 
81/2013: departamentos de Engenharia 
de Pesca, Ciências Sociais e Letras Verná-
culas (1 vaga cada); Edital nº 82/2013: 
departamentos de Letras Estrangeiras, 
Ciências da Informação e Farmácia (1 
vaga cada); e Edital nº 83/2013: Depar-
tamento de Saúde Materno-Infantil (1). 
Saiba mais: www.progep.ufc.br.

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

 

  


