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 Pré-Vestibular UFC
Hoje (18) e amanhã, o curso 

pré-vestibular Paulo Freire, pro-
jeto de extensão da Faculdade de 
Direito da UFC, inscreve novatos. 
Mais informações no blog: www.
cursopaulofreire.blogspot.com. O 
Curso Pré-Vestibular XII de Maio, 
do C.A. da Faculdade de Medi-
cina, inscreve até 5 de fevereiro. 
É voltado para alunos de escolas 
públicas. Informações: 3082.5202 
ou 3366.8047.

O  maior programa de ex-
tensão de ensino de idiomas do 
País é desenvolvido pelas Casas 
de Cultura Estrangeira da UFC, 
com 5 mil alunos. As inscrições 
para teste de nível do Curso Bá-
sico e cursos avançados serão 
feitas amanhã (19) e quarta-
feira (20). As provas ocorrerão 
dia 24 de janeiro e o resultado 
será conhecido dia 27.

Podem fazer o teste de nível 
para os semestres de II ao VI 
do Curso Básico (alemão, es-
panhol, inglês, francês, italiano 
e português) candidatos com 

 Inscrições: CoralCasas de Cultura selecionam novos alunos
 Estudantes, professores, téc-

nico-administrativos da UFC e 
comunidade em geral podem ins-
crever-se, até o dia 29 de janeiro, 
para a seleção ao Coral da UFC. As 
vagas são para soprano, contralto 
e barítono/baixo. O edital e a ficha 
de inscrição podem ser acessados 
no site: www.coral.ufc.br. Fone: 
3366.7437.

 Cursos em Quixadá
Vestibular 2010

O resultado do Vestibular  
2010 da UFC será divulgado 
no próximo dia 26, através 
do site www.ccv.ufc.br. A 
princípio, o resultado seria 
anunciado no dia 15 de 
janeiro, tendo sido adiado 
em decorrência da mudança 
das datas da aplicação das 
provas, para não coincidir 
com o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). 

 

O Campus da UFC em Quixa-
dá  encerra hoje (18) inscrições, 
pelo e-mail coordenacaosi@ufc.
br, para  dois minicursos de férias: 
Introdução à Linguagem C++ e 
Introdução à Linguagem Python. 
Ambos são voltados para os estu-
dantes do bacharelado em Sistemas 
de Informação,  mas as vagas rema-
nescentes serão disponibilizados 
para a comunidade externa. 

 Orquestra de Flautas
Até o dia 26 de fevereiro ficam 

abertas inscrições para a Orquestra 
de Flautas da UFC. Podem partici-
par servidores docentes e técnico-
administrativos e dependentes 
diretos. Mais informações: Núcleo 
de Projetos e Programas Culturais 
da SRH/UFC: 3366.7412.

conhecimento da língua.
A Casas de Cultura oferecem 

os cursos avançados UPPER e 
o FCE (inglês), o Alemão In-
termediário e o preparatório ao 
certificado alemão ZD. 

Para inscrever-se, os interes-
sados devem comparecer ao tér-
reo da Casa de Cultura Francesa, 
das 8h às 12h e das 14h às 17h, 
levando duas fotos 3x4 recentes, 
documento de identidade com 
foto, comprovante de conclusão 
do ensino fundamental e número 
do CPF. A taxa é de R$ 50,00. 
Fones: 3366.7606/07.

Psicologia em Sobral
O Curso de Psicologia do 

Campus da UFC em Sobral 
teve  três projetos aprovados no 
edital de pesquisa 2010 da Santa 
Casa de Misericórdia daquela 
cidade. As pesquisas envolvem 
temas como trânsito, avaliação 
da atenção hospitalar e perfil 
de pacientes com traumatismo 
crânio-encefálico e hemorrágico. 
As pesquisas acontecerão junto 
ao Departamento de Ensino, Pes-
quisa e Extensão da Santa Casa.

Professores para atendimento especializado
Cada vez mais envolvida 

com a educação inclusiva, a 
UFC, através da Faculdade de 
Educação, está matriculando 
3.150 participantes  do Curso 
de Formação Continuada para 
Profes-sorres para o Atendi-
mento Educacional Especiali-
zado (AEE), na modalidade a 
distância. Realizado no âmbito 

da Universidade Aberta do Bra-
sil, do Ministério da Educação, 
o curso vai formar professores 
em AEE da rede de ensino de 
420 municípios brasileiros. 

A aula inaugural será dia 10 
de fevereiro, on-line. O curso 
tem a coordenação das profes-
soras Francinete Alves, Rita 
Vieira e Ercília Braga. 


