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 Fórum Social

UFC faz campanha para vítimas do Haiti

 Bibliotecas 

 

O Sistema de Bibliotecas da 
UFC realiza, entre 10 e 12 de feve-
reir, inventário anual do seu patri-
mônio bibliográfico. No período, 
as bibliotecas funcionarão apenas 
para devolução de livros e entrega 
de declaração de quitação. A re-
novação on-line continuará dispo-
nível, mas a liberação de reservas 
fica suspensa durante o inventário 
e retorna dia 18 de fevereiro.

 Monitoria
Até o dia 11 de fevereiro, a 

Pró-Reitoria de Graduação recebe 
inscrições para monitoria junto à 
Coordenadoria de Planejamento e 
Avaliação de Ações Acadêmicas. 
São 20 vagas destinadas a alunos 
de graduação da UFC. A bolsa é de 
R$ 300,00, de março a dezembro 
de 2010, em regime de 12 horas 
semanais. Contato: 3366.9020.  

Casa Amarela
Estão abertas, na Casa Ama-

rela Eusélio Oliveira, da UFC, 
inscrições para os cursos de Ci-
nema e Vídeo (até 5 de março), 
Fotografia e Cinema de Anima-
ção (até 31 de março). As aulas 
do curso de Cinema e Vídeo 
começam em 8 de março, as  
de Cinema de Animação, dia 
5 de abril, e as de Fotografia, 
em 6 de abril. Outras  informa-
ções  na Casa Amarela (Av. da 
Universidade, 2591 - Benfica 
- fone: 3366.7772).

 A Universidade Federal do 
Ceará, através da Pró-Reitoria 
de Extensão, firmou parceria 
com a Cruz Vermelha Brasi-
leira - filial Ceará para desen-
volver campanha em favor 
das vítimas do terremoto no 
Haiti. Doações de alimentos 
não perecíveis, água, medica-
mentos e material de primeiros 
socorros podem ser entregues 
no posto de coleta instalado 
na recepção da Pró-Reitoria 
de Extensão (Avenida da 
Universidade, 2932 - Benfica), 
ao lado da Rádio Universitária 
FM.

A orientação dos coorde-
nadores da campanha é que 
as demais unidades da UFC 
que tenham recebido doação  
encaminhe esses donativos 
para a Pró-Reitoria, que se 
encarregará de enviá-las para 
a Cruz Vermelha.

A Coordenadora de Ex-
tensão da Pró-Reitoria, Profa 

Valda Brígido, ressalta que a 
Cruz Vermelha também está re-
cebendo inscrição de voluntários 
que possam ajudar a empacotar 
as doações e se ocupar de outras 
tarefas. Nesse caso, o interessado 
deve dirigir-se à sede da CVB-
Ceará, na Rua José Lourenço, 
3280 - Joaquim Távora - fone: 
3472.3535). Para fazer o cadas-
tro, é preciso apresentar xerox da 
Carteira de Identidade, do CPF e 
comprovante de residência.

Além da Profa Valda Brígido 
(fone: 3366.7457), outro contato 
sobre a campanha pode ser feito 
com a assessora Karen Clark, 
pelo fone 3366.7459.

MAUC - Até 26 de fevereiro, 
enquanto estiver em cartaz a 
exposição “Entre Mentes”, dos 
concludentes do curso de Artes 
Plásticas do Instituto Federal de 
Educação, Ciência eTecnologia 
do Estado do Ceará (IFCE), o 
Museu de Arte da UFC também 
recebe doações para o Haiti.

O Instituto de Educação 
Física e Esportes da UFC abriu 
turnos específicos para alunos 
de qualquer curso da Universi-
dade que desejem participar de 
prática esportiva orientada. As 
matrículas podem ser feitas no 
Módulo Acadêmico no período 
de matrícula regular, até 30 de 
janeiro. Para saber mais sobre a 
relação das disciplinas ofertadas, 
com os  respectivos horários, o 
interessado deve entrar em con-
tato com o IEFES: 3366.9533.

Atividade física

 Matrícula adiada
A Pró-Reitoria de Graduação da 
Universidade Federal do Ceará 
comunica que a primeira fase do 
processo de Matrícula 2010.1 
foi adiada para o período de 28 
de janeiro a 2 de fevereiro. A 
medida foi tomada em decorrên-
cia das mudanças no calendário 
do Vestibular 2010 da UFC. As 
datas já previstas para a reali-
zação do Ajuste de Matrícula 
2010.1 estão mantidas.

Oitenta e oito alunos de vários 
cursos da UFC receberam apoio da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudan-
tis para participar do Fórum Social 
Mundial, que se realiza esta semana 
em Porto Alegre (RS) e de 20 a 31 
deste mês, em Salvador (BA).


