
Italiano Instrumental
      A Casa de Cultura Italiana da 
UFC está com inscrições aber-
tas até quinta-feira (23), para o 
Curso de Italiano Instrumental.  
Com duração de um semestre, 
o curso começa em 10 de feve-
reiro com aulas às segundas e 
quartas-feiras, das 9h30min às 
11h10min. A taxa é de R$ 80,00. 
A Cultura Italiana fica na Av. da 
Universidade, 2683, Benfica.              
            Cultura Italiana
            (85) 3366 7652

Tutor: Letras-Inglês
As inscrições para cadastro 

de tutores a distância do Curso 
de Letras-Inglês semipresencial. 
terminam amanhã (21). Os in-
teressados devem comparecer  
à secretaria da coordenação do 
curso, no Campus do Benfi-
ca (Avenida da Universidade, 
2683). Podem inscrever-se li-
cenciados ou pós-graduados em 
Letras-Inglês. Saiba mais www.
virtual.ufc.br

    UFC Virtual
     (85)  3366 9457

Sistema Archon
A Secretaria de Tecno-

logia da Informação (STI) 
da UFC informa que o sis-
tema Archon estará dispo-
nível a partir de meio-dia 
desta segunda-feira (20). 
O sistema, que apresentou 
problemas no último dia 9, 
inclui as plataformas Argos, 
Ágora, Hades e diárias da 
Unilab. Segundo a STI, o 
Archon foi recuperado.

     STI-UFC
     (85) 3366.9999

Cotistas podem solicitar por e-mail procurador para matrícula 
Estudantes cotistas aprovados dentro dos critérios socioeconômicos pelo Sistema 

de Seleção Unificada (SiSU) para a Universidade Federal do Ceará e Universidade 
Federal do Cariri (Ufca) terão seu acesso à matrícula facilitado. Eles podem requerer 
procurador na própria universidade para realizar sua solicitação de matrícula, durante 
o período estabelecido pelo cronograma do SiSU (de 17 a 21 de janeiro).  Para ter di-
reito a essa facilidade, o cotista que atenda às condições socioeconômicas deve entrar 
em contato com a universidade através do correio eletrônico ingresso-sisu@prograd.
ufc.br e encaminhar os documentos exigidos para matrícula digitalizados. A lista de 
documentos necessários para a matrícula de cotistas está disponível na página do SiSU 
na UFC (www.prograd.ufc.br/sisu).
             Prof. Prof. Miguel Franklin, coordenador do SiSU na UFC
             (85) 3366 9036

UFC recebe inscrições para seleção de professor substituto
Estão abertas as inscrições da seleção para professor substituto nos cursos de Con-

tabilidade (Fortaleza) e Psicologia (Sobral), com um vaga para cada curso.  Para o 
curso de Psicologia (Edital nº 06/2014), as inscrições ocorrem de 22 a 28 de janeiro. 
A vaga é para a área de “Psicologia Social do trabalho e das organizações e Psicolo-
gia Social”, em regime de 40 horas, e exige título de mestre. A remuneração é de R$ 
3.549,94.  No curso de Contabilidade (Edital nº 07/2014), as inscrições para profes-
sor substituto vão de 22 a 24 de janeiro. A vaga é para o setor de estudo “Legislação 
trabalhista e previdenciária”, em regime de 40 horas. Exige-se grau de doutor, e a re-
muneração é de R$ 4.649, 65. Acesse os editais no site www.progep.ufc.br.

      Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
     (85) 3366 7868 / 3366 7407
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Medicina e tecnologia
Chega hoje à Livraria das  Edições 

UFC (Av. da Universidade, 2686, Benfi-
ca) o livro Diálogos paradigmáticos so-
bre informação para a área de saúde. A 
obra foi organizada pela Profa Virgínia 
Bentes, do Departamento de Ciências 
da Informação, e pelo Vice-Reitor  da 
UFC Henry Campos, docente do De-
partamento de Medicina Clínica. O li-
vro, com 420 páginas, custa R$ 40,00 e 
reúne artigos com diversos olhares sobre 
as tecnologias eletrônicas e digitais, bem 
como suas implicações para as organiza-
ções e para o cidadão. 

    Prof ª Virgínia Bentes Pinto
     (85) 3366 9903 

Microscopia eletrônica 
A Central Analítica da UFC disponi-

biliza no site www.centralanalitica.ufc.br 
o formulário para cadastro de projetos e 
solicitação de serviços (medidas de mi-
croscopia eletrônica de varredura). O 
acesso aos serviços é regido pelas nor-
mas vigentes (ver aba “Gestão | normas e 
regimento” na página www.centralanali-
tica.ufc.br). Mais esclarecimentos acerca 
da submissão de propostas, acesso aos 
serviços da Central Analítica e formas 
de pagamento para custear os ensaios 
podem ser obtidos pelo e-mail coorde-
nacao@centralanalitica.ufc.br. 

     Prof. Antônio Gomes Filho
     (85) 3366.7455


