
Vagas de estágios
    A Agência de Estágios, 
vinculada à Pró-Reitoria de 
Extensão da UFC, está com 
nova estratégia para divul-
gar, no Facebook, oportu-
nidades de estágios para os 
estudantes da Instituição. 
Agora, cada unidade aca-
dêmica tem grupos especí-
ficos na rede social. Saiba 
mais: www.ufc.br.
          Prof. Rogério Mâsih,
            (85) 3366 7413

Residualidades
Estão abertas as inscrições 

para a VII Jornada de Residuali-
dade Literária e Cultural –  Rea-
firmação dos Resíduos Intertem-
porais, evento a se realizar no dia 
10 de novembro pelo Grupo de 
Estudos de Residualidade Literá-
ria e Cultural (Gerlic), vinculado 
ao Departamento de Literatura 
da UFC. As inscrições podem ser 
feitas no site do evento (http://
residualidade.wix.com/viijorlic).    

    Prof ª Elizabeth Dias

     (85) 3366 7617

Produção Mecânica
A  11ª Semana de Engenharia 

de Produção Mecânica da UFC 
será realizada de 20 a 24 de outu-
bro, no Campus do Pici. O evento, 
realizado por alunos do Curso de 
Engenharia de Produção Mecâni-
ca da UFC, começará a inscrever 
no próximo dia 29 de setembro, 
prosseguindo até 15 de outubro, 
na empresa júnior Proativa Jr. ou 
através do e-mail semanadepro-
ducao2014@gmail.com.  

     Comissão Organizadora
            (85) 8865 2700

Concha Acústica sedia debate de candidatos ao Governo do CE
Na próxima quarta-feira (24), das 19h às 21h, os quatro candidatos ao Governo do 

Ceará participam de debate na Concha Acústica da UFC (Av. da Universidade, 2853, 
Benfica). Ailton Lopes (PSOL), Camilo Santana (PT), Eliane Novais (PSB) e Eunício 
Oliveira (PMDB) foram convidados a responder às perguntas do público sobre saúde, 
segurança, educação, serviço público, gestão pública, juventude, universidade e direi-
tos humanos. O acesso ao evento, mediado pela Prof ª Kamila Fernandes, do Curso 
de Jornalismo da UFC, será aberto ao público. O debate é promovido pelo Sindicato 
dos Trabalhadores das Universidades Federais no Estado do Ceará (Sintufce), Sindi-
cato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindica-
to), Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua (CACB), Diretório Central dos Estudantes 
(DCE) e Observatório de Políticas Públicas (OPP) da UFC. 

     Sintufce
     (85) 3052 3650

Começam exames médicos de servidores no Pici e Porangabuçu
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC informa que começam hoje (22) os 

exames de saúde periódicos destinados aos servidores docentes e técnico-administra-
tivos da UFC lotados no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra e Campus de Poranga-
buçu. O atendimento vai até 12 de dezembro. Em Porangabuçu, o serviço será na área 
do laboratório central do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), às segun-
das, quintas e sextas-feiras, das 7h30min às 10h. No Campus do Pici, o atendimento 
ocorrerá nas unidades móveis que ficarão instaladas na área do estacionamento do 
Departamento de Engenharia Agrícola, funcionando às terças e quartas-feiras, tam-
bém das 7h30min às 10h. A convocação ocorre por etapas e é feita por e-mail.

    Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho/Progep
     (85) 3366 7393
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Conhecendo a Extensão
Museu Marinho, uma trilha ecológica 

e o manguezal do rio Pacoti estão no  ro-
teiro da próxima edição do Conhecendo 
a Extensão da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), que ocorrerá dia 27 de se-
tembro. O passeio será para o Centro de 
Aquicultura Costeira (Ceac), área gerida 
pelo Instituto de Ciências do Mar (La-
bomar), localizado na Rua Coronel Ed-
nardo Weyne, s/n, Cararu – Mangabeira 
(Eusébio). O passeio é aberto ao público 
e gratuito. As inscrições  são por e-mail 
(conhecendoaufc@gmail.com) ou no 
site www.prex.ufc.br.

    Pró-Reitoria de Extensão
     (85) 3366 7463

Feira de Adoção de Felinos
O Núcleo Sete Vidas promoverá a I 

Feira de Adoção de Felinos, no próximo 
dia 26, das 9h às 17h, na Praça das Man-
gueiras, no Centro de Ciências da UFC, 
no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra. 
Para adotar um bichano, basta ser maior 
de 18 anos (se menor de idade, deve ir 
acompanhado do pai ou responsável) 
e apresentar RG, CPF e comprovan-
te de residência. O Núcleo, integrado 
por alunos, profesores e técnico-admi-
nistrativos da UFC, cuida dos animais 
abandonados e promove ações para o 
controle de gatos naquele campus. 

    Cecília Pherla 
     (85) 3366 9794


