
Inscrições: Português 
      Até 8 de fevereiro ficam aber-
tas as inscrições para o Curso de 
Português - Língua Estrangeira: 
Língua e Cultura Brasileiras, vol-
tado à comunidade estrangeira 
em geral residente em Fortaleza.  
Interessados devem enviar, para 
o e-mail geplaufc@gmail.com, 
nome, nacionalidade, número do 
passaporte, endereço e telefone 
de contato.
            Profa Eulália Leurquin
            (85) 9695 2381

Vagas  para professor
Estão abertas, até 20 de feve-

reiro, as inscrições de concurso 
público para professor dos campi 
da UFC em Fortaleza (14 vagas) 
e Sobral (duas vagas).  Dentre as 
áreas contempladas estão Artes, 
Engenharia de Pesca, Matemá-
tica, Física, Contabilidade, Edu-
cação Física e Educação. Os edi-
tais nº 09/2014, nº 10/2014, nº 
11/2014, nº 12/2014 estão no 
site www.progep.ufc.br.

      Progep/UFC
     (85) 3366 7407

Curso de Farmácia
O I Curso de Capacitação 

em Manipulação será realizado 
de 3 a 7 de fevereiro pela Iphar-
ma, empresa júnior de consul-
toria garmacêutica do Curso de 
Farmácia, no Laboratório de Far-
macotécnica da UFC, com apoio 
das farmácias Ethicall e Bioesen-
se. O curso é aberto ao público, 
sendo totalmente gratuito, com 
vagas limitadas.  Inscrições no 
endereço: is.gd/CNEUXd.

     Ipharma
     ipharmajr@gmail.com

Lista da segunda chamada do SiSU sairá nesta segunda-feira
Dando prosseguimento ao calendário do processo Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU), a divulgação do resultado da segunda chamada dos candidatos que desejam 
entrar na Universidade Federal do Ceará e na Universidade Federal do Cariri (Ufca), 
conforme edital conjunto, será nesta segunda-feira (27).  A matrícula dos candidatos 
selecionados ocorrerá nos dias 31 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro.  A Pró-Reitoria de Gra-
duação da UFC informa ainda que, embora o período de solicitações de matrícula da 
primeira chamada do SiSU na UFC e Ufca tenha terminado no último dia 21,  somente 
no próximo dia 30 (quinta-feira), receberá a  documentação comprobatória pendente 
dos candidatos cotistas que tiverem sua matrícula indeferida. Outras informações so-
bre o SiSU estão disponíveis no site da Prograd (www.prograd.ufc.br/sisu).

    Coordenação do SiSU na UFC  
     (85) 3366 9036

Casa Amarela inscreve para cursos de fotografia e de cinema
      A Casa Amarela Eusélio Oliveira inscreve até 3 de março, ou até o preenchimento 
das vagas, para os cursos de extensão em Fotografia e Cinema e Vídeo, que começam 
em 10 de março. Os interessados devem comparecer à secretaria da Casa Amarela (Av. 
da Universidade, 2591, Campus do Benfica), em Fortaleza. O curso de Fotografia será 
realizado de 2ª a 5ª, das 19h às 21h , por três meses, com  taxa única de R$ 300,00. 
O de Cinema e Vídeo terá duas turmas: uma com aulas às  terças, quartas e quintas-
-feiras, das 14h às 16h, e a outra com aulas às  segundas, quartas e quintas-feiras, das 
19h às 21h, durante dois meses. A taxa única é de R$ 350,00.  Mais detalhes sobre as 
inscrições e forma de pagamento das taxas estão no site www.ufc.br
          Casa Amarela Eusélio Oliveira
             (85) 3366. 7771 / 3366 7772
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Cursos para servidores
Cursos e atividades visando à promo-

ção da qualidade de vida dos servidores 
da UFC e do Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde (SIASS) são ofertados 
pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas: 
dança de salão, ioga, orquestra de flautas, 
massoterapia e teatro.  As inscrições po-
dem ser feitas até 7 de fevereiro, das 9h 
às 17h, presencialmente, na Rua Paulino 
Nogueira, 315, bloco 2, altos, ou pelo te-
lefone 3366 7412.  Além dos servidores, 
podem participar dos cursos seus depen-
dentes (cônjuges e filhos). Saiba mais: 
www.facebook.com/dippc.ufc.
             Progep/UFC

     (85) 3366.7412

Nanomateriais e saúde 
Terminam hoje (27) as inscrições 

para o curso gratuito Nanomateriais 
Aplicados à Saúde, a ser ministrado pelo 
Prof. Diego Mantovani, da Universidade 
de Laval (Canadá). O curso acontece em 
3, 5 e 7 de fevereiro das 9h às 12h, no 
auditório do bloco 726, no Campus do 
Pici. Interessados devem  enviar e-mail 
para o Prof. Rodrigo Vieira (rodrigogp-
sa@gmail.com), com o título “Inscrição 
Curso Nanomateriais”. Mantovani é re-
ferência mundial na área de dispositivos 
médicos e biomateriais para cirurgia vas-
cular, cardíaca e neuronal.

       Prof. Rodrigo Vieira
     (85) 3366 9611 – ramal 226


