
Filosofia no MAUC
O grupo educacional Diálo-

go Filosófico, que reúne profes-
sores e estudantes da rede públi-
ca de ensino, promove nos dias 8 
e 9 de julho, no Museu de Arte 
da UFC o III Diálogo Filosófico. 
O tema do encontro é “Grandes 
debatedores: filósofos e sofistas”. 
As inscrições devem ser feitas até 
5 de julho, na página do evento 
no Facebook (is.gd/2lq8sw). O 
grupo incentiva a cultura de 
paz.

     Prof. Albertino Sérvulo
     (85) 8881 7110

Bolsas PIBID
As inscrições para a seleção 

de bolsistas para o Programa 
Institucional de Bolsa de Ini-
ciação à Docência (PIBID) 
terminam amanhã (2). São 
ofertadas bolsas para estudan-
tes dos cursos de Música, Pe-
dagogia, Educação Física, Quí-
mica e História.  Saiba mais 
acessando aditivo do Edital nº 
19/2013, disponível no site 
www.prograd.ufc.br.

     Prograd-UFC
     (85) 3366 9796

Cultura árabe
Os Colóquios de Cultura Clás-

sica III promovem hoje (1º)  a pa-
lestra “A cultura marroquina” (“The 
moroccan culture”), ministrada 
pelo Prof. Jamal Soufane, da Uni-
versidade Sidi Mohamed Abdellah, 
do Marrocos. Será às 18h, no Au-
ditório José Albano, do Centro de 
Humanidades I, da UFC. O evento 
é aberto ao  público e gratuito.

     Yara Freire Ferreira
      (85) 9139 8148

HUWC será primeiro Cacon totalmente público do CE
O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da UFC, está perto de se 

transformar no primeiro Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon) 100% 
público no Estado, com novos serviços voltados para o tratamento do câncer pelo 
SUS. O HUWC será contemplado com um acelerador linear, utilizado no serviço de 
radioterapia. De acordo com o Superintendente do Complexo Hospitalar da UFC, 
Florentino Cardoso, a expectativa é que o acelerador comece a ser utilizado em 2014. 
“Iremos atender a todas as faixas etárias e, assim, diminuir a fila de espera dos pacien-
tes com câncer”, afirmou Cardoso. São definidas como Cacon as unidades que pos-
suem condições técnicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação 
de assistência especializada de alta complexidade para o tratamento do câncer. 

 Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC
       (85) 3366 7331

 Festa junina na Casa José de Alencar será na próxima sexta  
O Arraiá na Casa de José de Alencar acontece na sexta-feira (5), a partir das 19h, 

com muito forró, quadrilha improvisada e comidas típicas. A festa, para servidores 
docentes e técnico-administrativos e seus familiares, é uma promoção do Sindicato 
dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC), Casa de 
José de Alencar (CJA) e Restaurante Iracema, na CJA. Os convites estão disponíveis 
na Secretaria da ADUFC (Av. da Universidade, 2346, Benfica) e do Sintufce (Rua 
Waldery Uchoa, 50, Benfica). O servidor só precisa apresentar o contracheque para 
recebê-los. Na entrada da festa, serão recolhidos alimentos não perecíveis e água po-
tável para doação às famílias atingidas pela seca no Ceará.  A festa conta com o apoio 
do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede) e da Associação Técnico-
-Científica Engenheiro Paulo de Frontin (Astef). 

      ADUFC/Sintufce
      (85) 3066 1818 / 3052 3650
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Empresa júnior de Farmácia
A Ipharma, empresa de consultoria e 

assessoria farmacêutica júnior, formada 
por graduandos do Curso de Farmácia da 
UFC será oficialmente fundada amanhã 
(2), às 10h30min. A assembleia de cria-
ção acontece no auditório do novo prédio 
do Curso (Rua Capitão Francisco Pedro, 
esquina com Rua Major Weyne, s/n, Ro-
dolfo Teófilo). Entre os objetivos da em-
presa júnior estão dar subsídios “para o 
crescimento técnico, profissional e pesso-
al de estudantes, além de fornecer opor-
tunidade de desenvolvimento de micro- e 
pequenas empresas da área farmacêutica”.

     Helder Veras Ribeiro Filho
      (85) 8806 0775 / 9694 7560

Seleção de professores 
Estão abertas inscrições de seleção 

para professor substituto dos cursos de 
Medicina da Universidade Federal do 
Cariri (Edital nº 217/2013), do qual a 
UFC é tutora, e da Faculdade de Farmá-
cia, Odontologia e Enfermagem da UFC, 
em Fortaleza (Edital nº 236/2013). No 
Cariri, as inscrições vão até o próximo dia 
5, e a vaga é para o setor de estudo “Ci-
ências Sociais e do Comportamento”. Em 
Fortaleza, a vaga é para o setor de estudo 
“Parasitologia Básica”. As inscrições serão 
feitas de 2 a 4 de julho. Acesse os editais 
no site www.progep.ufc.br.  

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

 

           


