
Feira de livros usados 
O movimento estudantil do 

Curso de Engenharia Elétrica da 
UFC promove hoje (24) feira de 
livros usados, voltada, principal-
mente, para estudantes do Centro 
de Tecnologia. Será das 9h30min 
às 17h, próximo ao bloco 717 
(Campus do Pici Prof. Prisco Be-
zerra).  Obras didáticas e literárias 
estarão à venda a preços reduzidos.
            Cláudio Lima
            (85) 9934 9976

Orquidário comemora
O Orquidário da UFC com-

pleta um ano de atividades no 
próximo dia 6. A comemoração 
será no dia 8 de março com a 
realização de oficinas sobre o 
cultivo de orquídeas e exposição 
de trabalhos de integrantes vin-
culados ao Orquidário, em for-
mato de banner. Será das 8h às 
11h45min, no Campus do Pici 
Prof. Prisco Bezerra. Tudo aber-
to ao público e gratuito.

     Prof.  Roberto Takane
     (85) 3366 9676

Vagas para professor
Até 25 de março ficam abertas 

inscrições de concurso público 
para professor efetivo da UFC. 
São oferecidas quatro vagas, dis-
tribuídas entre o Centro de Tec-
nologia, o Centro de Humanida-
des e a Faculdade de Educação. O 
regime de trabalho é de 40 horas 
semanais, com dedicação exclusi-
va, e os candidatos devem possuir 
título de doutor. Acesse o Edital nº 
36/2014 em www.progep.ufc.br.          

     Progep/UFC
     (85) 3366 7407

Nucepec faz 30 anos de estudos sobre criança e promove encontro
O Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança (Nucepec), programa 

de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, rece-
be até o dia 28 de fevereiro inscrições para apresentação de trabalhos no VI Encontro 
Nucepec, a ser realizado de 23 a 25 de abril. O evento comemora 30 anos de ativida-
des do Núcleo e terá como tema “Nucepec 30 anos: desafios e atuações de ontem, de 
hoje e de amanhã”. 

Os trabalhos devem enfocar os temas infâncias, adolescências e juventudes. As 
normas para apresentação de trabalho estão no site nucepec.webnode.com, e as dú-
vidas podem ser enviadas para Taís Bleicher, pelo e-mail bleicher@ufc.br. Além das 
apresentações, serão realizadas conferências, mesas-redondas, oficinas, atividades cul-
turais e debates.

     Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança
    (85) 3366 7730 

Concurso selecionará professores para o Campus de Russas
      Estão abertas, até 25 de março, as inscrições de concurso público para professor 
efetivo do magistério superior da UFC, Campus Russas. São oferecidas oito vagas, 
nas áreas de Computação e Engenharia de Produção Mecânica. Em Computação as 
vagas são para os seguintes setores de estudo: “Arquitetura e sistemas operacionais” – 
1 vaga; “Cálculo e processos estocásticos” – 1 vaga; “Lógica, Teoria da Computação 
e Linguagens Formais e Autômatos” – 1 vaga; “Engenharia de Software” – 1 vaga; e 
“Algoritmos e Otimização Combinatória” – 1 vaga.  Para Engenharia Mecânica está 
sendo disponibilizada uma vaga para o setor de estudo “Ética e Empreendedorismo”. 
O  Edital nº 35/2014, disponível no site www.progep.ufc.br, exige o título de doutor.
           Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
             (85) 3366 7407
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Cursos para servidores
A  Pró-Reitoria de Gestão de Pes-

soas (Progep) da UFC está com inscri-
ções abertas, até 6 de março, para  Cur-
so de Conversação em Espanhol (30 
horas-aula), Curso de Ética no Serviço 
Público (60 horas-aula) e  Curso de 
Inglês Instrumental (90 horas-aula).  
As vagas são ofertadas exclusivamente 
para servidores docentes e técnico-ad-
ministrativos da UFC. As fichas de ins-
crição estão disponíveis no site www.
progep.ufc.br. Depois de preenchidas, 
devem ser enviadas via fax (85) 3366 
7406 até o dia 6. 

     Progep
     (85) 3366 7406

Pergamum em atualização
 A direção da Biblioteca Universitá-

ria da UFC realizará nesta segunda-feira 
(24) procedimentos de atualização do 
Sistema Pergamum. Assim, os serviços 
de empréstimo, devolução, reserva, re-
novação e consulta ao catálogo eletrô-
nico não estarão disponíveis durante o 
trabalho de atualização do sistema. A 
previsão de retorno à normalidade será 
ainda hoje, às 14h. A direção da Biblio-
teca assegura que, durante a interrup-
ção do atendimento, não serão cobradas 
multas referentes a essa data. Mais infor-
mações no site www.biblioteca.ufc.br.

      Biblioteca Universitária
     (85) 3366 9507 / 3366 9508


