
Formação docente
O Laboratório Interdiscipli-

nar de Formação de Educadores 
(LIFE) da UFC inscreve até o dia 
31 para curso de formação docente, 
destinado preferencialmente a estu-
dantes dos cursos de licenciatura e 
de Pedagogia da UFC e da Univer-
sidade Estadual do Ceará (UECE). 
São ofertadas 20 vagas e as ativida-
des terão início em abril. A ficha de 
inscrição está em is.gd/Gbhq2q. 

     LIFE
     (85) 3366 9457

Coral da UFC no Dragão
O Coral da UFC inicia, na 

próxima sexta-feira (21), nova 
temporada do espetáculo cêni-
co-musical “Menino”, inspirado 
na obra do cantor e compositor 
Milton Nascimento. As apresen-
tações acontecem às sextas-feiras 
e aos sábados e domingos, sem-
pre às 20h, no Teatro do Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura 
(Rua Dragão do Mar, 81 – Praia 
de Iracema).   

     Secult-Arte
     (85) 3366 7831 

Seleção de tutores
Estão abertas, até às 23h59min 

desta terça-feira (18), inscrições 
para a seleção de 13 tutores pre-
senciais do curso de licenciatura 
semipresencial em Letras-Portu-
guês da UFC. O regime de traba-
lho é de 20 horas semanais nos 
polos de oito cidades do Ceará. 
Os interessados devem fazer a ins-
crição, exclusivamente on-line,  no 
site do Instituto Universidade Vir-
tual (http://is.gd/OFUSk4).  

     UFC Virtual
     (85) 3366 7616

Comissão passa a analisar sugestões sobre carreira docente
 A Comissão de Elaboração das Resoluções sobre Carreira Docente da Universida-

de Federal do Ceará começa a analisar todas as sugestões recebidas sobre os projetos 
de resolução sobre carreira docente. Depois das análises e debates, a Comissão espera 
concluir o trabalho na primeira quinzena de abril, caso não haja nenhuma polêmica 
exigindo prorrogação dos debates. Depois disso, as minutas serão encaminhadas para 
análise e votação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). A discussão 
sobre as propostas de carreira docente vem sendo travada desde meados do ano passa-
do pela Comissão, que é composta por cinco pró-reitores (Graduação, Pesquisa e Pós-
-Graduação, Extensão, Gestão de Pessoas e Assuntos Estudantis), pelos diretores das 
unidades acadêmicas, coordenadores dos programas acadêmicos e pelo Prof. Álvaro 
Melo Filho, assessor jurídico da UFC. Mais informações: www.ufc.br.

    Prof. Custódio Almeida, presidente da Comissão 
     (85) 3366 9410

Jornal da UFC está circulando nas versões impressa e digital 
      Bibliotecas, unidades do Restaurante Universitário e coordenações de cursos são 
alguns locais onde pode ser encontrado o Jornal da UFC, que também pode ser lido 
na versão digital no Portal da UFC (www.ufc.br). Na edição de março, o JUFC traz 
informações sobre o recorde do Hospital Universitário Walter Cantídio na área de 
transplantes; as iniciativas visando banir os trotes violentos e promover integração en-
tre alunos novatos e veteranos; as oficinas para preparar docentes que se transformam 
em gestores;  os cursos na UFC que ajudam os professores da rede pública a combate-
rem a homofobia nas escolas e muitos mais.  Críticas, elogios e sugestões para o JUFC 
podem ser encaminhadas para o e-mail ufcinforma@ufc.br.
          Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - CCSMI
             (85) 3366 7331

Nº 840 - 17.03.2014

UFC NOTÍCIA
Coordenadoria de Comunicação Social 
e Marketing Institucional

Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC - Av. da Universidade, 2853

Campus do Benfica - Fortaleza-CE - CEP: 60020-181 - Fone: (85) 3366.7331 - Fax: (85) 3366.7330

E-mail: ufcinforma@ufc.br - Twitter: @UFCinforma

www.ufc.br

Bolsistas da área de saúde
Profissionais com formação na área 

da saúde (enfermeiros, médicos, edu-
cadores físicos, odontólogos, nutricio-
nistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, 
biológos) podem se inscrever, até 29 
de março, para seleção de bolsistas in-
teressados em atuar na supervisão de 
campo do Estudo de Riscos Cardio-
vasculares em Adolescentes (Erica) no 
Ceará. Trata-se de iniciativa do Minis-
tério da Saúde e, no Ceará, o escolhido 
para realizá-la foi o Hospital Univer-
sitário Walter Cantídio (HUWC), da 
UFC. Acesse o edital em www.ufc.br.

     CCSMI
     (85) 3366 7331 

Curso: Pensamento de Marx
O Curso de Extensão “O Pensa-

mento Político de Karl Marx” está com 
inscrições abertas no blog cursoexten-
saomarx.blogspot.com.br. A atividade 
é promovida pelo Grupo de Estudos 
Marxistas, vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia da UFC. O 
curso começa no dia 22 de março e pros-
segue até o dia 7 de junho, sempre aos sá-
bados, das 8h às 12h. É grátis e dá direito 
a certificado de participação. A conferên-
cia de abertura será no dia 22, às 8h, no 
Auditório Valnir Chagas, da Faculdade 
de Educação (Campus do Benfica).

     Prof. Eduardo Chagas
     gemgrupodeestudosmarxistasf@yahoo.com


