
Seleção de professor 
A UFC inscreve de 30 de ju-

lho a 1º de agosto para seleção de 
professor substituto. Uma vaga é   
para o Departamento de Farmá-
cia (Edital nº 265/2013), com re-
gime de 20 horas, e  a outra para o 
Instituto de Cultura e Arte (Edital 
nº 266/2013), com regime de 40 
horas. Em ambos os casos, os can-
didatos devem possuir título de 
doutor. Os interessados podem 
acessar os editais no site da Pró-
-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(www.progep.ufc.br).

     Progep
     (85) 3366 7407

Bolsistas CNPq
Termina na quarta-feira (31) 

o prazo para professores da UFC, 
contemplados com bolsas de ini-
ciação científica do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq), 
indicarem seus bolsistas. A Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gra-
duação da UFC alerta que é o pra-
zo limite, sem prorrogação.

      PRPPG-UFC
     (85) 3366 9940

Antropologia no CE
A IV Reunião Equatorial de 

Antropologia (REA) e a XIII 
Reunião de Antropólogos do 
Norte e Nordeste (ABANNE) 
ocorrerão de 4 a 7 de agosto, em 
Fortaleza. A abertura será às 19h, 
no Centro Dragão do Mar de Arte 
e Cultura, na Praia de Iracema. As 
demais atividades se desenvolve-
rão no Centro de Humanidades 
da UFC,  no Campus do Benfica. 

      Prof ª  Isabelle Braz
     (85) 3366 7419

Campus do Porangabuçu passa a contar com refeitório amanhã
O novo refeitório no campus de Porangabuçu inicia atividades, de maneira ex-

perimental, amanhã (30), no horário de almoço (11h às 14h). Com o restaurante- 
sede no Campus do Pici e o refeitório do Benfica, também funcionando, alunos, 
professores e servidores técnico-administrativos passam a contar com refeitórios 
nos três campi de Fortaleza.  A refeição custa R$ 1,10  (estudantes), R$ 1,60 (fun-
cionários) e R$ 2,20 (professores).  A Coordenação do Restaurante Universitário 
(RU) da UFC esclarece que o acesso ao novo refeitório é feito com o mesmo cartão 
usado nos demais. Quem não possui o cartão pode adquirir um ticket no guichê do 
refeitório. Os alunos devem apresentar a carteira de estudante ou comprovante de 
matrícula e documento com foto; os professores e servidores técnico-administrati-
vos devem levar o contracheque e documento com foto. Terceirizados devem pedir 
seja encaminhada ao RU uma lista com o nome dos funcionários do setor. 

      Coordenação do Restaurante Universitário
      (85) 3366 7776 / 3366 9530)

Abertos editais para seleção de entidades gestoras de projetos 
A Pró-Reitoria de Administração da UFC seleciona entidades privadas, sem fins 

lucrativos, interessadas em trabalhar na gestão administrativa e financeira dos pro-
jetos Produção de Videoaulas, a ser avaliado pela área técnica do Instituto UFC 
Virtual, e Pró-Letramento – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, para 
avaliação da Faculdade de Educação. O prazo para cadastro de propostas por meio 
do Sistema de Convênios do Governo Federal (Siconv), começa hoje (29) e segue 
até 12 de agosto. Os extratos dos avisos de Chamamento Público estão no Diário 
Oficial da União de sexta-feira (26). Saiba mais pelo e-mail dceo@ufc.br

      Pró-Reitoria de Administração
      (85) 3366 7529
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Floricultura em livro e oficina
O Prof. Roberto Jun Takane, do De-

partamento de Fitotecnia do Centro de 
Ciências Agrárias da UFC, fará o pré-
-lançamento do livro Técnicas de substra-
to para floricultura, no próximo dia 3, às 
9h, no Orquidário da UFC (na horta do 
Departamento de Fitotecnia, Campus do 
Pici).  Será durante oficina de cultivo de 
flores a ser coordenada por ele. A  oficina 
é aberta à comunidade, e a inscrição pode 
ser feita no próprio local, mediante a do-
ação de um litro de óleo de cozinha e um 
quilo de feijão.

      Prof. Roberto Jun Takane
      (85) 3366 9668 

 Professor voluntário
Vagas abertas para estudantes universi-

tários interessados em atuar como profes-
sores voluntários no Curso Pré-Vestibular 
6 de março, projeto de extensão da Facul-
dade de Educação da UFC. As inscrições 
podem ser feitas até  sábado (3). As vagas 
são para as áreas de Química, Física, Bio-
logia e Gramática. O curso funciona na 
Escola Martins Rodrigues, no município 
de Maracanaú, e prepara os estudantes 
para o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM).   Mais informações no blog 
projetoseisdemarco.blogspot.com.br

     Ana Rafaela de Sousa
      (85) 8817 7637 

 

 


