
Exame da OAB
A Faculdade de Direito da 

UFC ficou em 5º lugar na relação 
das instituições de Ensino Superior 
públicas e privadas  que obtiveram, 
proporcionalmente, os melhores 
índices de aprovação no IX Exame 
de Ordem Unificado, da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB).  
O 1º lugar ficou com a Faculdade 
de  Direito da Universidade de São 
Paulo.

     Faculdade de Direito
     (85)3366 7834

Informática para servidor
Servidores da UFC, especial-

mente que estejam próximos da 
aposentadoria ou não possuam 
outros cursos de capacitação, 
podem inscrever-se no Sintu-
fce, até 3 de maio, para curso 
de capacitação em Informáti-
ca Básica. O interessado deve 
comparecer ao Sindicato (Rua 
Waldery Uchôa, 50 – Benfica) 
levando comprovante de rendi-
mentos. A taxa é de R$ 30,00.      

     Sintufce
  (85) 3052 3650   

Não à Tuberculose
O Hospital Universitário Wal-

ter Cantídio e a Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas (Progep) da 
UFC realizam na manhã de hoje 
(29) ação de promoção à saúde do 
servidor que integra a Campanha 
Nacional de Prevenção à Tuber-
culose. A iniciativa é destinada aos 
servidores da UFC, colaboradores 
da SAMEAC e funcionários tercei-
rizados do HUWC.  Mais detalhes 
no site www.ufc.br. 

      DIM-HUWC     
     (85) 3366 8183

Casa de José de Alencar  disponibiliza manuscritos do escritor
Neste 1º de maio, data de nascimento do escritor cearense José de Alencar (1828-

1877), a Casa José de Alencar (CJA), espaço cultural da Universidade Federal do Ce-
ará em Messejana, vai disponibilizar, em formato digital, seis mil páginas de manus-
critos do autor. O acervo é uma fonte da maior importância para estudos, pesquisas e 
apreciações. Com mais essa iniciativa de preservar e divulgar o escritor,  o a CJA, de 
acordo com seu diretor, Prof. João Arruda, torna-se o principal centro de referência 
em estudos alencarianos, solidificando ainda mais sua missão de preservar e divulgar 
a obra e a vida do romancista brasileiro. O projeto Digitalização dos Manuscritos de 
José de Alencar, iniciado no final de 2011, teve patrocínio da Petrobras, através da Lei 
Rouanet do Ministério da Cultura, e todo apoio da UFC.

     Prof ª. João Arruda
     (85) 3229 1898 / 3276 2379

Encontro no Campus do Pici tratará de parcerias com a Funcap 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e o Núcleo de Inovação Tecnológica 

(NIT) da Universidade Federal do Ceará realizam hoje (29), às 14h, encontro entre 
gestores e docentes da Instituição e o presidente da Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), Haroldo Rodrigues Albuquer-
que Júnior.  O encontro acontecerá no Auditório Cândido Pamplona, do Centro de 
Tecnologia, no Campus do Pici. O objetivo da reunião é discutir a prospecção cien-
tífica e estreitar vínculos entre as organizações. A oportunidade servirá também para  
o estabelecimento de metas visando à prospecção científica e tecnológica no âmbito 
da Universidade.

    Centro de Tecnologia
      (85) 3366 9602

Nº 796 - 29.04.2013

UFC NOTÍCIA
Coordenadoria de Comunicação Social 
e Marketing Institucional

Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC - Av. da Universidade, 2853

Campus do Benfica - Fortaleza-CE - CEP: 60020-181 - Fone: (85) 3366.7331 - Fax: (85) 3366.7330

E-mail: ufcinforma@ufc.br - Twitter: @UFCinforma

www.ufc.br

 Encontro de Linguística 
A I Escola de Altos Estudos em Lin-

guística anuncia a abertura do prazo de 
inscrições on-line, de 1º a 5 de maio. A 
Escola se reunirá de 17 a 22 de junho 
para debater o tema  “Ensino-aprendi-
zagem de gêneros textuais: um enfoque 
sobre a leitura nas séries iniciais do en-
sino fundamental”.  O encontro será no 
Auditório José Albano, no Centro de 
Humanidades da UFC (Av. da Universi-
dade 2683 – Benfica), com a conferência 
da Prof ª Glaís Sales Cordeiro, da Univer-
sidade de Genebra, na Suíça. Mais infor-
mações no site www.ufc.br.

     Pós-Graduação em Linguística
     (85) 3366 7626 / 3366 7627

Acumulação de bolsas
A portaria conjunta nº 2, CNPq/Ca-

pes, define que bolsistas do CNPq das 
categorias “Produtividade em Pesqui-
sa (PQ)”, “Produtividade em Desen-
volvimento Tecnológico e Extensão 
Inovadora” têm direito à acumulação 
de bolsas, uma de cada agência, pelo 
prazo da sua duração regular, quando 
atuarem nos seguintes programas da 
Capes:  coordenador de Programa de 
Pós-Graduação; docente no Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
e docente no Plano Nacional de For-
mação de Professores (Parfor).

     CCSMI
      (85)  85 33667331

 

           


