
Novos servidores
Trinta novos servidores 

da UFC foram empossados  
na última sexta-feira (31). 
Desses, 12 são docentes e  18 
técnico-administrativos. Eles  
foram aprovados em concurso 
público para exercerem suas 
funções nos campi de Forta-
leza e no Cariri.  A solenidade 
foi presidida pelo Reitor Jesualdo 
Pereira Farias.

     Gabinete do Reitor
     (85) 3366 7307

Seleção de professor
Terminam na próxima 

quarta-feira (5) as inscrições 
para a seleção de professor su-
pervisor na área de Matemática 
para o Liceu de Messejana, no 
âmbito do Programa Institu-
cional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBID) da UFC. 
A ficha de inscrição anexa 
ao Edital nº 16/2013 (is.gd/
qkIyOS), está disponível nos 
sites: www.prograd.ufc.br e  
www.pibid.ufc.br. 

     Prof ª Carmensita Passos
     (85) 3366 9796

Amor   no Cine BFEAAC
Com o filme Amor,  de Micha-

el Haneke, a Biblioteca da Faculda-
de de Economia, Administração, 
Atuária e Contabilidade abre ama-
nhã (4) a programação de junho 
do Cine BFEAAC. Sempre às ter-
ças e quintas-feiras, das 16h às 18h, 
serão exibidos filmes na sala multi-
mídia. A entrada é grátis e aberta ao 
público. O programa está no blog 
bibliotecadafeaacs.wordpress.com.

      Kleber Lima
     (85) 3231 6679

Semana do Meio Ambiente: reciclar para a sustentabilidade
Começa hoje (3), a XI Semana do Meio Ambiente da Universidade Federal do 

Ceará. Com o tema “Reciclar para a sustentabilidade”, a Semana prossegue até sábado 
(8), oferecendo atividades para os públicos interno e externo nos campi do Pici e 
Porangabuçu e na Casa de José de Alencar (CJA), em Messejana. Debates, mesas-
-redondas, oficinas de reciclagem e de cultivo de hortas em pequenos espaços, apro-
veitamento de resíduos domésticos e distribuição de mudas de plantas estão no pro-
grama. A abertura acontece hoje às 8h30min, no Auditório Prof. Alzir Barreto, do 
Departamento de Zootecnia, do Centro de Ciências Agrárias, no Campus do Pici. A  
mesa-redonda inicial será sobre  “A nova lei de gestão de resíduos sólidos”. Ao longo 
de toda a semana, há distribuição de mudas de plantas nativas e medicinais e de hor-
taliças na Praça Prof. Valdinar Custódio, conhecida como Praça do Trator, próxima ao 
Departamento de Zootecnia, no Campus do Pici. Saiba mais no site www.cca.ufc.br.

     Prof. Marcos Esmeraldo
      (85) 3366 9671

Começam amanhã inscrições para mudança de curso na UFC 
As inscrições para mudança de curso na UFC começam amanhã (4) e terminam na 

quinta-feira (6).  São ofertadas 123 vagas para ingresso no segundo semestre letivo de 
2013, distribuídas entre os campi de Fortaleza, Cariri e Sobral. O Edital nº 17/2013, 
com a relação de vagas e outras informações, está disponível no site da Pró-Reitoria de 
Graduação (www.prograd.ufc.br), onde o interessado pode fazer a inscrição on-line. 
Podem solicitar a mudança de curso os alunos regularmente matriculados ou aqueles 
com matrícula trancada no semestre 2013.1 em cursos de graduação presenciais da 
UFC.  A divulgação das inscrições indeferidas sairá no dia 13, o resultado dos recursos  
será divulgado até o dia 24, e o resultado final, no dia 28.  

    Pró-Reitoria de Graduação
      (85) 3366 9036
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Congresso de Gastronomia
Com pesquisadores e chefes nacionais 

e internacionais, a UFC abre hoje (3) o 
Congresso Internacional de Gastronomia 
e Ciência de Alimentos. O evento segue 
até quarta-feira (5),  no Marina Park Ho-
tel, em Fortaleza. No programa: gastro-
nomia molecular; potencialidades das 
matérias-primas regionais na gastrono-
mia nacional; alimentos com restrições; 
identidade cultural a partir da alimenta-
ção; pesquisa de ingredientes no Brasil e 
no mundo; e comida japonesa: tradição 
e hibridismo culinário. Saiba mais: www.
congressogastronomia.ufc.br.       

      Prof. Paulo Henrique Machado de Sousa
      (85) 3366 9222

UFC no Anima Mundi
Os curtas “Picolé”, “O Homem do 

Saco” e “Esporte para Todos”, de Telmo 
Carvalho, do Núcleo de Cinema de Ani-
mação (Nuca) da Casa Amarela Eusélio 
Oliveira, da UFC, foram indicados para  
o Festival Internacional de Animação do 
Brasil, o Anima Mundi, que acontece de 
2 a 11 de agosto, no Rio, e de 14 a 18, em 
São Paulo, além de versão itinerante por 
algumas cidades brasileiras. Os vídeos do 
Nuca foram produzidos em oficinas rea-
lizadas com crianças e jovens no Interior 
e na Capital e estão na categoria “Futuro 
Animador”, mostra não competitiva. 

     Casa Amarela Eusélio Oliveira
      (85) 3366 7772

 

           


