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Até o dia 9 de novembro estão

abertas as inscrições para o

Mestrado em História. As linhas de

pesquisa são Trabalho e Migrações

e Cultura e Poder. São ofertadas 15

vagas. O Edital pode ser acessado

em www.ufc.br, link Concursos e

Editais. Informações também pelo

fone: 3366.7741.

Mestrado em História

Fardamento da Ronda

O programa UFC TV apresenta como destaques: Pesqui-
sas com células-tronco desenvolvidas na UFC; doação dos
acervos dos escritores Moreira e Natércia Campos; e,  no
quadro “Por Dentro”, você vai conhecer os bastidores da
Maternidade-Escola Assis Chateaubriand. Assista ao progra-
ma UFC TV toda segunda-feira às 20h30min, pela TV Ceará
- Canal 5. Reprise domingo, às15h.

A Coordenadoria de Con-
cursos da Universidade Federal
do Ceará prorrogou até 14 de
outubro as inscrições para o Ves-
tibular 2008, exclusivamente pela
internet (www.ccv.ufc.br). No
endereço, o candidato encontra-
rá o Edital e outras informações
sobre o concurso. O formulário
para pagamento da taxa de ins-
crição -  Guia de Recolhimento
da União (GRU) - tem data de
validade até 15 de outubro. As-
sim, quem já fez a inscrição, im-
primiu o GRU com a data ante-
rior e não pagou poderá reim-
primi-lo e pagar com a nova
data.

 Os candidatos portadores de
deficiência e os que cumprem
pena em cárcere privado pode-
rão requerer condição especial

CCV prorroga inscrições do Vestibular

A Coordenadoria de Assuntos

Institucionais está divulgando o XV

Congresso Bienal “Educação Supe-

rior e Governança”, promovido pela

Organização Universitária Intera-

mericana. Será no período de 11 a

13 de novembro, na Universidade

Técnica Particular de Loja, no

Equador. O objetivo é refletir sobre

o ensino superior nas Américas.

Congresso no Equador

para  fazer as provas. Nesses
casos, é preciso preencher o For-
mulário de Atendimento Diferen-
ciado no endereço eletrônico já
citado e protocolar o pedido na
CCV, no Campus do Pici. Quem
estiver cumprindo pena deve
anexar ofício encaminhado pela
chefia da instituição penal.

Isenção - A CCV vai anali-
sar todos os pedidos de isenção
de pagamento da taxa do Vesti-
bular já apresentados à UFC, in-
dependente do teto de isentos es-
tabelecido antes. Também vai
atender, desde que o candidato
comprove, todos os pedidos de
isenção daqueles que declararam
ter cursado o Ensino Fundamen-
tal ou Ensino Médio, ou estar cur-
sando este último em escola pú-
blica. Informações: 3366.9522.

O projeto de extensão
“Classe Hospitalar - Leitura e
escrita para crianças enfermas
hospitalizadas” recebeu voto de
congratulações da Assembléia
Legislativa do Ceará. O proje-
to é desenvolvido pelo Depar-
tamento de Letras Vernáculas
da UFC. Contato: 3366.7625.

 São da estilista Cristina Rejane

Feitosa Silva, recém-formada pela

UFC, as fardas dos policiais que irão

atuar no programa Ronda do Quar-

teirão,  do Governo do Estado. Cris-

tina venceu o concurso concorren-

do com 88 estilistas. Recebeu R$ 15

mil de prêmio. A coleção inclui mo-

delo masculino, modelo feminino e

capa unissex. Cristina usou tecidos

leves e cores suaves para amenizar

os efeitos do calor cearense.

Veja os destaques de hoje do UFC TV
A Pró-Reitoria de Administração

comunica aos coordenadores de con-

vênios junto ao DCF que a data li-

mite para os gastos com recursos

dos convênios será, imprete-

rivelmente, o próximo dia 31 de ou-

tubro.

Convênios DCF

Congratulações Convênio português
O Vice-Reitor da UFC, no

exercício da Reitoria, Jesualdo
Farias, recebeu sexta-feira o Rei-
tor do Instituto Poli-técnico de
Tomar - Portugal, Antonio Pires
da Silva. As duas instituições irão
firmar convênio para desenvolver
ações nas áreas de cultura, design
e turismo cultural.


