
Bolsas para a Europa
Estão abertas as inscrições para 

o projeto BE Mundus, que conce-
de bolsas a estudantes e pesquisa-
dores brasileiros e europeus para 
um período de mobilidade ou para 
um curso completo, em universi-
dades da Europa e do Brasil. A ini-
ciativa integra as ações do Erasmus 
Mundus (Ação 2). Funcionários 
técnico-administrativos também 
podem candidatar-se. O prazo vai 
até 15 de fevereiro de 2014 para 
alunos de graduação, doutorado-
-sanduíche, pós-doutorado e pes-
soal técnico-administrativo, e até 
31 de dezembro deste ano, para 
doutorado integral.  

     CAI-UFC
     (85) 3366 7333 

Almoxarifado
O Almoxarifado Central da 

Universidade Federal do Ceará in-
forma que, de hoje (23) até o dia 
27 de dezembro, realizará levanta-
mento interno. Por causa disso, não 
haverá atendimento às demandas 
externas no período.

     Prof . Flávio Gonçalves
     (85) 9634 9457

Posse: diretoria da Atens
A Associação dos Técnicos de 

Nível Superior da UFC (Atens-
-UFC)   empossou sua nova direto-
ria na última semana.  A executiva 
é composta por: Roberto Múcio, 
presidente; Ivon de Andrade, vice-
-presidente; Marconi Marinho; 
diretor administrativo; Ana Lúcia 
Vitoriano, secretária; Ana Luzia  
Medeiros, diretora sociocultural; 
José Herculano Soares, tesoureiro.

       Roberto Múcio
     (85) 3366 7453 

Anuário 2013, com indicadores da UFC, já está disponível no site
O Anuário da Universidade Federal do Ceará 2013 (Base 2012), elaborado pela Pró-

-Reitoria de Planejamento da UFC, está disponível para consulta no portal www.ufc.br. 
O documento traz informações gerais sobre a Universidade e enfoca indicadores de de-
sempenho e gestão. Mostra ainda dados sobre os processos seletivos, recursos humanos 
e possui capítulos dedicados à graduação, aos programas de assistência estudantil, ensino 
a distância (UFC Virtual), assuntos internacionais, pós-graduação, produção científica e 
pesquisa, extensão e programas de bolsas. Também há dados sobre o Sistema de Biblio-
tecas, Editora, Hospitais Universitários, Casas de Cultura Estrangeira, equipamentos 
culturais, Ouvidoria, Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional, 
Imprensa, fundações, orçamento, infraestrutura física, fazendas e sítios. A edição, pela pri-
meira vez, é bilingue(Português – Inglês) e, além de estar disponível Portal da UFC – com 
página mais acessível na navegação – está também em um pen-card. 

      Pró-Reitoria de Planejamento da UFC
      (85) 3366 7348

 Programa oferece R$ 60 mil para publicação de livros
 Até maio de 2014, o Programa de Auxílio à Publicação de Livros recebe inscrições de pro-

postas. Podem participar professores da UFC credenciados permanentemente a programas 
de pós-graduação da Instituição. O objetivo do edital, que disponibiliza R$ 60 mil, é apoiar as 
unidades acadêmicas no aprimoramento dos programas de pós-graduação, principalmente 
aqueles em que o Qualis Livro (sistema de classificação da produção bibliográfica) é variável 
importante no processo de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensi-
no Superior (Capes). O professor deve fazer a inscrição no programa de pós-graduação ao qual 
é vinculado.  O Edital PRPPG nº 08/2013 pode ser acessado em is.gd/luviCa.

      Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
      (85) 3366 9942
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Inscrições: bolsas da Funcap
A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvol-

vimento Científico e Tecnológico (Funcap) recebe 
inscrições para o Programa de Bolsas de Formação 
Acadêmica até as 17h do dia 24 de janeiro de 2014. 
As bolsas serão concedidas pela Fundação sob a 
forma de cotas institucionais aos programas de pós-
-graduação. A duração das bolsas é de até 12 meses, 
de março a fevereiro. Os valores são de R$ 1.500,00 
e R$ 2.200,00 para mestrado e doutorado, respecti-
vamente.  Os coordenadores dos programas de pós-
-graduação deverão apresentar proposta à Funcap 
por meio do formulário disponível no site da Fun-
dação (www.funcap.ce.gov.br).

      Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
     (85) 3366 9942

Avaliação de periódicos
O bibliotecário Francisco Jonatan Soares, Dire-

tor da Biblioteca Universitária da UFC participou 
do evento de avaliação do novo conteúdo do Portal 
de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes). O encontro 
foi realizado em São Paulo no período de 9 a 13 de 
dezembro. O objetivo do evento foi promover a dis-
cussão em torno da aquisição de novos conteúdos 
para os próximo anos. A avaliação é realizada com 
a emissão de pareceres dos bibliotecários convida-
dos quanto à aquisição ou não dos conteúdos após 
a apresentação das novas bases de dados à equipe 
avaliadora.   

      Biblioteca Universitária
     (85) 3366 9506

 

 


