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    Semana de Ciências

Vestibulandos da Universida-
de Federal do Ceará podem ficar 
tranquilos. A segunda etapa do 
Vestibular 2010 acontecerá nos 
dias 13 e 14 de dezembro próxi-
mo e não mais nos dias 6 e 7 de 
dezembro, como estava previsto. 
A medida foi tomada depois que 
o Ministério da Educação adiou 
as provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) para os 
dias 5 e 6 de dezembro. A Ad-
ministração Superior da UFC fez 
adequações no horário da prova 
de redação também para evitar 
coincidência de datas com o 
Vestibular do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará (IFCe).

Redação do Vestibular tem nova data 

Os jornalistas Fernando Joce-
lito, Vania Magalhães e Márcia 
Vieira, da Rádio Universitária, 
conquistaram o primeiro lugar no 
Prêmio Nacional de Jornalismo 
do Tribunal Regional do Trabalho 
da 7a Região, na categoria radio-
jornalismo, com a reportagem 
“O trabalho como valor social”. 
O segundo lugar da categoria foi 
para o jornalista Eriberto Sales, 
também da Universitária FM.

 Erasmus Mundus

 Maturidade emocional
O projeto Comunidade de 

Cooperação e Aprendizagem Sig-
nificativa (CASa), de formação 
docente da UFC, promove pales-
tra sobre “Maturidade emocional 
e prática docente”, dia 23, às 14h, 
no auditório da Pró-Reitoria de 
Graduação.O palestrante é o Prof. 
Cipriano Luckesi, da Universida-
de Federal da Bahia. Mais infor-
mações pelo fone 3366.9526.

Programa UFC TV - Canal 5
Domingo - 12h30min

Terça-feira - 19h (reprise) 

Transferências e admissão de graduados

“Desenvolvimento e Inovação 
nas Ciências” é o tema da I Semana 
do Centro de Ciências da UFC, que 
acontece de 21 a 23 deste mês,  no 
Auditório Ícaro de Sousa Mo-reira, 
no Campus do Pici. As inscrições 
serão feitas durante o evento, 
destinado a professores, alunos e 
servidores técnico-administrativos. 
A programação está no site  www.
centrodeciencias.ufc.br.  

Rádio nota 10 Residentes premiados
Monografia de Geraldo Bezer-

ra da Silva, residente do Hospital 
Universitário, recebeu o Prêmio 
Jenner Cruz, da Sociedade Brasi-
leira de Nefrologia. Ele apresen-
tou o trabalho no XV Congresso 
Paulista de Nefrologia. Polianna 
Albuquerque, também residente, 
obteve a primeira colocação  no 
II Congresso Brasileiro de Me-
dicina de Emergência, realizado, 
em Fortaleza, no mês passado.

A UFC aplicará a prova de 
Redação no dia 13 de dezembro 
das 14h às 17h, uma vez que no 
mesmo dia acontece prova do 
IFCe, das 8h às 12h.

A presidente da Coordenadoria 
de Concursos (CCV) da UFC, 
Profa Maria de Jesus Sá Correia, 
deixa claro que a primeira etapa 
do Vestibular da UFC, dia 15 de 
novembro (prova de conhecimen-
tos gerais), e a primeira prova da 
segunda etapa, em 14 de dezembro 
(conhecimentos específicos), serão 
aplicadas no horário das 9h às 13h. 
Para acessar o aditivo ao edital n° 
2/2009, com todas as modificações 
do calendário, basta entrar no site 
www.ccv.ufc.br.

De 3 a 5 de novembro, ficam 
abertas inscrições, somente pela 
internet, para interessados em in-
gressar nos cursos de graduação 
da UFC por meio de transferência 
de outras instituições e admissão 
de graduados. O edital prevê 137 
vagas para transferência e 21 para 

admissão de graduados, distribuí-
das entre os campi de Fortaleza e 
do Interior. O Edital No 16/2009 
está no site da Pró-Reitoria de 
Graduação (www.prograd.ufc.br). 
A ficha de inscrição estará, dia 3 de 
novembro, no site da CCV (www.
ccv.ufc.br).

Quer estudar no exterior? 
Então não perca a palestra da Co-
ordenadora de Assuntos Interna-
cionais, Profa Maria Elias Soares, 
sobre dois projetos de mobilidade 
acadêmica do Programa Eramus 
Mundos, da Comissão Europeia. 
A palestra será hoje (13) às 9h, no 
auditório da Reitoria. O Erasmus 
Mundos oferece bolsas de estudo 
para pós-doutorado, doutorado, 
mestra-do e graduação. Saiba 
mais: www.cai.ufc.br.


