
Feira das Profissões
Estudantes da UFC que de-

sejam atuar como voluntários na 
VI Feira das Profissões da UFC, 
bem como escolas interessadas 
em visitar o evento podem se 
inscrever no site da Pró-Reitoria 
de Graduação (www.prograd.ufc.
br). O evento acontecerá de 27 a 
29 de agosto de 2014, no Campus 
do Pici Prof. Prisco Bezerra. Saiba 
mais no referido site.

      Prograd
     (85) 3366 9519

Inglês sem Fronteiras
 O Núcleo de Línguas (Nu-

cLi) do programa Inglês sem 
Fronteiras (IsF), do Governo Fe-
deral, oferta novos cursos para o 
desenvolvimento de proficiência 
em língua inglesa, inclusive pre-
paratórios para o TOEFL iBT, 
no período de 6 a 28 de junho. 
As inscrições são gratuitas e po-
dem ser realizadas até 3 de junho, 
exclusivamente no endereço ele-
trônico is.gd/XbIFb1.

     Coordenação do IsF/UFC
     (85) 3366 7600 

Professor substituto
Até o próximo dia 16 ficam 

abertas as inscrições para o con-
curso público de professor efetivo 
do Instituto de Educação Física 
e Esportes (Iefes), em Fortaleza.  
A vaga é para o  setor de estudo 
“Atletismo, Prática Esportiva e 
Estágio Supervisionado em Edu-
cação Física”. A taxa de inscrição 
é de R$ R$ 143,00, e a remunera-
ção, de R$ 5.736,27. Acesse o edi-
tal em www.progep.ufc.br.

    Progep
     (85) 3366 7407

 UFC divulga calendário de funcionamento durante a Copa 
O Gabinete do Reitor divulgou o calendário de funcionamento da Universidade 

Federal do Ceará durante os jogos da primeira fase da Copa do Mundo FIFA 2014. 
As datas obedecem à Portaria nº 113, de 3 de abril de 2014, do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, e o que foi estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. Conheça o calendário:  dia 12 de junho (quinta-feira) – Brasil x Croácia (São 
Paulo) – expediente encerra-se às 12h30min; dia 17 de junho (terça-feira) – Brasil x 
México (Fortaleza) – feriado o dia inteiro; dia 23 de junho (segunda-feira) – Brasil x 
Camarões (Brasília) – expediente encerra-se às 12h30min; e dia 24 de junho (terça-
-feira) – Grécia x Costa do Marfim (Fortaleza) – expediente encerra-se às 12h30min.

    
     Gabinete do Reitor
     (85) 3366 7305

Casa de Cultura Alemã promove encontro sobre futebol
“O futebol como encontro de culturas – a participação e o olhar cearense” é o tema 

do evento a ser promovido pela Casa de Cultura Alemã (CCA) da UFC, na próxima 
quinta-feira (5), às 18h, na Sala Interarte (área 1 do Centro de Humanidades, Campus 
do Benfica).  Inscrições abertas a partir de hoje (2) pelo e-mail, cca@ufc.br. Partici-
parão do evento o atual administrador da Casa, Prof. Alexander Ribeiro, que atuou 
como intérprete no time alemão Hertha-BSC (Berlim), o ex-aluno da CCA Ronaldo 
Simões, que acompanhou a seleção brasileira durante a Copa das Confederações de 
2005 e na Copa do Mundo de 2006 (Alemanha), o ex-atleta Caetano, pai dos jogado-
res e irmãos cearenses Raffael (Borussia Mönchengladbach) e Ronny (Hertha-BSC).

    Casa de Cultura Alemã
     (85) 3366 7738
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Exames médicos na UFC
Os servidores da UFC devem ficar 

atentos para o prazo dos exames médi-
cos periódicos que ocorrerão até  26 de 
junho, na área I do Centro de Humani-
dades (Av. da Universidade, 2683, Ben-
fica). A convocação da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas é por etapas, através 
de e-mail. Os procedimentos são gratui-
tos, oferecidos pela Instituição através 
da Divisão de Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho (DESMT), em 
parceria com o Serviço Social da Indús-
tria no Ceará (Sesi-CE).  Saiba mais no 
site da Progep  www.progep.ufc.br.

     DESMT
     (85) 3366 7393

Projeto Ioga: novas inscrições
O Projeto Ioga 2014, da Divisão de 

Programas e Projetos Culturais (Di-
PPC), da Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas, recebe novas inscrições de 2 a 6 de 
junho. Podem se inscrever servidores da 
UFC da ativa, exceto grávidas, e ex-alu-
nos do projeto, pelo telefone (85) 3366 
7412. Para ter a matrícula concluída, o 
servidor deve ir pessoalmente à sede da 
Divisão de Programas e Projetos Cultu-
rais – DiPPC (Rua Paulino Nogueira, 
315, bloco III, altos, anexos da Reitoria, 
Benfica). Saiba mais informações no site 
www.progep.ufc.br.

     Progep
      (85) 3366 7412


