
Dança para servidores
A Divisão de Programas e 

Projetos Culturais (DiPPC) da 
Pró-Reitoria de Gestão de Pesso-
as recebe inscrições, até o dia 27 
de junho, para as novas turmas do 
projeto Dança2014, com aulas de 
dança de salão. O servidor pode 
obter mais detalhes sobre este 
e outros projetos na página da 
DiPPC no Facebook e no portal 
www.ufc.br.

     Dippc-Progep 
    (85) 3366 8026

Editais: professores 
A UFC está com editais aber-

tos para seleção de professor.  
Uma vaga cada.  Saiba mais:

* Edital nº 121/2014: inscri-
ções nos dias 16, 18 e 20  para 
professor substituto do Departa-
mento de Letras Vernáculas, se-
tor de estudo “Linguística”. Cam-
pus do Benfica em Fortaleza. 

* Edital nº 128/2014: inscri-
ções nos dias 16 e 18 para profes-
sor substituto do Departamento 
de Matemática, setor de estudo 
“Cálculo Diferencial e Integral”. 
Campus do Pici Prof. Prisco Be-
zerra, em Fortaleza.

* Edital nº 133/2014: inscri-
ções nos dias 16 e 18 para profes-
sor substituto do  curso de Psico-
logia, setor de estudo “Psicologia 
Social”. Campus de Sobral.

* Edital nº 145/2014:  inscri-
ções nos dias 16, 18 e 20 para pro-
fessor substituto do Departamen-
to de Engenharia Mecânica, setor 
de estudo “Fabricação”. Campus 
do Pici, em Fortaleza.  Os editais 
estão no site www.progep.ufc.br.

     Progep 
     (85) 3366 74-7

 Gabinete do Reitor retifica expediente durante a Copa
O Gabinete do Reitor  fez algumas retificações nas datas de funcionamento da Uni-

versidade Federal do Ceará durante os jogos da primeira fase da Copa do Mundo FIFA 
2014, de acordo com a Portaria nº 113, de 3 de abril de 2014, do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, e com o que foi estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. O expediente oocorrerá da seguinte maneira: dia 17 de junho (terça-feira) 
– Brasil x México (Fortaleza) – feriado o dia inteiro; dia 23 de junho (segunda-feira) – 
Brasil x Camarões (Brasília) – ponto facultativo; dia 24 de junho (terça-feira) – Grécia 
x Costa do Marfim (Fortaleza) – expediente encerra-se às 12h. Não houve mudanças 
quanto aos horários de funcionamento dos serviços essenciais (saúde e segurança) e 
das atividades acadêmicas já agendadas até o final do semestre letivo, como provas e 
apresentação de trabalhos finais, por exemplo.

     Gabinete do Reitor
      (85) 3366 7305

Atenção, concludentes: processo de emissão de diploma mudou
A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) informa que, para agilizar o processo de 

emissão do diploma de graduação, os concludentes do semestre letivo 2014.1 da UFC 
deverão preencher a ficha de colação de grau disponível para download no site www.
prograd.ufc.br. O prazo para entrega na coordenação de curso é até o próximo dia 26 
de junho. Além da ficha, o estudante deve apresentar cópias simples dos seguintes 
documentos: RG, nada consta da Biblioteca Universitária e comprovante de votação 
na última eleição (dois turnos, se for o caso) ou certidão de quitação eleitoral. Para os 
homens, é necessário entregar também cópia da carteira de reservista. Os processos 
devem ser enviados à Prograd pelas diretorias de unidades acadêmicas.   

     Pró-Reitoria de Graduação
      (85) 3366 9524
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O quinze, em português-alemão
Nesta quarta-feira (18), às 18h30min, 

nos jardins da Reitoria da UFC será lan-
çada a edição bilíngue português-alemão 
do romance O quinze, da cearense Ra-
chel de Queiroz (1910-2003). A edição 
especial, Um novo olhar sobre O quinze 
de Rachel de Queiroz (Ein neuer Blick 
auf Rachel de Queiroz’ das Jahr 15 – Die 
große Dürre), inclui o fac-símile da obra 
de 1930 e 11 ensaios. Foi organizado 
pelas professoras Maria Elias Soares e 
Ingrid Schwamborn e pelo presidente da 
Academia Cearense de Letras, José Au-
gusto Bezerra. O selo é das Edições UFC.

     Profas Maria Elias e Ingrid Schwamborn
     (85) 3366 7627

Microscopia óptica
A Central Analítica da UFC inscreve 

até o próximo dia 29 para o 2° Curso In-
trodutório de Microscopia Óptica e Ele-
trônica. O interessado deve preencher 
a ficha de inscrição no site www.centra-
lanalitica.ufc.br e enviá-la para o e-mail 
curso@centralanalitica.ufc.br. As aulas 
ocorrerão no auditório do Departamen-
to de Física, no Campus do Pici Prof. 
Prisco Bezerra, bloco 926, no período de 
14 a 18 de julho. O curso é pré-requisito 
para o 1° Treinamento Avançado em Mi-
croscopia Eletrônica de Varredura, que 
ocorrerá de 21 a 25 de julho.

     Prof. Prof. Antonio Gomes de Souza Filho
      (85) 3366 9906 


