
Professores voluntários
   O Curso Pré-Vestibular Paulo 
Freire, projeto de extensão da 
Faculdade de Direito da UFC, 
inscreve, até 29 de agosto, para 
seleção de professores voluntá-
rios. As vagas são para Literatura, 
Gramática, Redação, Espanhol, 
História, Biologia, Física e de 
corretor de redação. Saiba mais 
detalhes sobre a seleção no por-
tal da UFC (www.ufc.br).           
            Matheus Cestaro
            (85) 8798 1407

Meditação na Reitoria
No domingo (10), a edição 

de agosto da Meditação da Lua 
Cheia acontece no jardim inter-
no da Reitoria da UFC, às 20h. 
O evento, gratuito, é uma parceria 
entre  o Instituto de Educação Fí-
sica e Esportes da UFC (Iefes) e a 
organização internacional Arte de 
Viver.  A prática é conduzida pela 
Profª Lúcia Rejane Barontini, 
vice-diretora do Iefes e coordena-
dora regional da Arte de Viver. 

     Prof ª Lúcia Barontini,
    (85) 3366 9533 

Casa Amarela
A Casa Amarela Eusélio Oli-

veira, da UFC, inscreve até 29 de 
agosto para os cursos de exten-
são em Fotografia e Cinema e 
Vídeo.  Os interessados devem se 
dirigir à secretaria da casa (Av. da 
Universidade, 2591, Campus do 
Benfica – Fortaleza). A taxa úni-
ca de matrícula é de R$ 300,00 
para o Curso de Fotografia e de 
R$ 350,00 para o de Cinema e 
Vídeo.   

     Casa Amarela    
     (85) 3366 7771

Aula inaugural do Campus de Russas ocorre hoje
Nesta segunda-feira (04), o Reitor da UFC, Prof. Jesualdo Farias, participa da aula 

inaugural no novo campus em Russas. A primeira graduação ofertada é a de Engenharia 
de Software. Dirigido pelo Prof.  Lindberg Gonçalves,  o campus, quando concluído, 
abrigará outros quatro cursos da área tecnológica: Engenharia Mecânica, Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção e Ciência da Computação. A perspectiva é, ainda, de 
que o Campus de Russas atenda a 1.650 estudantes, ao fim da instalação das cinco gra-
duações. No próximo dia 18, o Prof. Jesualdo irá a Crateús para a aula magna no novo 
campus da UFC naquele município. Sob direção da Profa Maria Soares, o Campus de 
Crateús inicia as atividades letivas hoje (4), com o curso de Ciência da Computação.  
Em 2015, funcionarão os cursos de Sistemas de Informação, Engenharia Ambiental e En-
genharia Civil. Dentro de cinco anos, o Campus de Crateús contará com 1.550 alunos.

     Gabinete do Reitor 
      (85) 3366 7307

Edital disponibiliza R$ 3 milhões para compra de livros
O Edital nº 01/2014 do Programa Especial de Atualização dos Acervos de Biblio-

tecas da UFC dá um prazo (até 30 de setembro) para  as coordenações dos cursos 
de graduação apresentarem propostas de títulos para atualização do acervo de suas 
bibliotecas. No total, serão disponibilizados R$ 3 milhões para aquisição das obras. 
Cada curso de graduação da UFC poderá participar com uma proposta, previamente 
aprovada pelo colegiado do curso e homologada pelo respectivo conselho da unidade 
acadêmica. A proposta deve apresentar títulos constantes da bibliografia básica dos 
cursos. O Edital nº 01/2014 e a planilha-modelo da proposta podem ser acessados no 
site  www.biblioteca.ufc.br. 

     Biblioteca Universitária
             (85) 3366 9507
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Cursos para servidores
A Divisão de Formação Profissional 

(Difop) da Coordenadoria de Desenvol-
vimento e Capacitação da Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas (Progep) da UFC 
está com inscrições abertas para os cur-
sos Biblioteca Universitária da UFC: 
Fontes e Recursos de Informação e Lín-
gua Brasileira de Sinais. Os cursos são 
destinados a servidores da UFC, mas 
uma parte das vagas é voltada para ter-
ceirizados. No portal www.ufc.br, estão  
mais informações e a ficha de inscrição. 
A Difop fica na Rua Paulino Nogueira, 
315, bloco II, altos, no Benfica.

    Difop/Progep
     (85) 3366 7406

Workshop internacional
Pesquisadores renomados do Brasil, 

Austrália, Inglaterra e Alemanha parti-
ciparão, nos dias 7 e 8 de agosto, do II 
Workshop do grupo de Bioinorgânica 
da UFC. O encontro ocorrerá no anfite-
atro do Programa de Pós-Graduação em 
Química (Bloco 940 – Campus do Pici 
Prof. Prisco Bezerra). A palestra inicial 
será do Prof. Peter Sadler, da Universi-
dade de Warwick (Inglaterra), no dia 7, 
a partir das 9h. A programação, com 15 
palestras, está disponível no site do De-
partamento de Química da UFC (www.
quimica.ufc.br).

    CCSMI-UFC
     (85) 3366 7331


