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 Cursos no exterior

UFC adota ENEM como forma de ingresso 

 

 

 Humanidades

 

 Santo de Casa

A Coordenadoria de Assuntos 
Internacionais divulga novo edital 
de mobilidade acadêmica interna-
cional, voltado para estudantes de 
graduação que  desejem estudar em 
instituições do exterior convenia-
das com a UFC. O edital está no 
site www.cai.ufc.br.

Benefícios de servidores são reajustados
O contracheque dos servi-

dores técnico-administrativos 
e docentes da UFC, referente 
a fevereiro, traz o novo valor 
do auxílio alimentação fixa-
do, em R$ 304,00. Como o 
reajuste teve efeito retroativo 
a janeiro, está sendo quitada a 
diferença do mês anterior.

O ressarcimento de Assistên-
cia à Saúde Suplementar, auxílio 
saúde, teve o valor per capita  
fixado em função da idade e da 
remuneração do servidor e já foi 

Estudantes, professores e pes-
quisadores interessados em ins-
crever minicursos e oficinas para 
a VII Semana de Humanidades 
têm prazo até 22 de março. Basta 
encaminhar o formulário (que está 
no site www.ufc.br) para o e-mail 
tra- balho.7shumanidades@gmail.
com.  A Semana de Humanidades 
acontece de 4 a 7 de maio.        

A Seara da Ciência, equipa-
mento de divulgação científica 
e tecnológica da UFC, lança 
o primeiro volume da coleção 
“Santo de Casa”, quinta-feira 
(4), 19h, no auditório da Rei-
toria. A coleção reúne cinco 
DVDs com entrevistas e bio-
grafia de renomados cientistas 
cearenses: Expedito Parente, F. 
Abreu Matos, Marlúcia Santia-
go, Miguel Cunha e Rodolpho 
Theóphilo (este, a partir de 
dados do livro “O Poder e a 
Peste”, de Lira Neto”). 

A coleção é coordenada 
pelo Prof. Ilde Guedes da Sil-
va, do Departamento de Física 
da UFC. As entrevistas foram 
realizadas pela equipe de au-
diovisual da Funcap. O material 
será disponibilizado no site 
www.seara.ufc.br e os DVDs 
serão distribuídos para escolas 
e bibliotecas públicas.

incorporado à  folha de pagamen-
to, com a diferença de janeiro.

A Divisão de Administração 
de Benefícios do Departamento 
do DDH/SRH informa que os 
servidores que recebem auxílio 
saúde devem renovar o benefí-
cio  semestralmente, através de 
comprovante de matrícula ou de-
claração, a condição de estudante 
universitário de seus dependentes 
com idade entre 21 e 24 anos. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo 3366.7410.

A Universidade Federal do 
Ceará adotou o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (ENEM) 
em substituição ao Vestibular, 
no processo seletivo para in-
gresso de estudantes. A UFC 
terá prazo de 90 dias para se 
adequar ao novo sistema, de-
vendo a mudança entrar em 
vigor este ano. 

A decisão foi anunciada 
pelo Presidente do Conselho 
Universitário (Consuni), Rei-
tor Jesu-aldo Farias, durante 
coletiva realizada na tarde de 
sexta-feira (26), na Casa de 
José de Alencar. 

A reunião do Consuni con-
vocada na manhã de sexta-
feira para decidir sobre a 
adesão ou não ao ENEM foi 
suspensa, logo após seu iní-
cio, devido à invasão da sala 
por um grupo de estudantes. 
A decisão final foi tomada 
por ato ad referendum, ins-
trumento jurídico previsto no 

Estatuto da UFC, após análise 
da questão por  parte da asses-
soria jurídica da Reitoria.

Dos 46 membros do Consuni, 
39 assinaram a ata da reunião. 
Após a interrupção, cerca de 
80% dos conselheiros enviaram 
documentos ao Reitor solicitan-
do que, usando de instrumento 
legal, fosse acatada a decisão 
da comunidade universitária a 
favor da adoção do ENEM.

Na coletiva, o Prof. Jesualdo 
Farias lembrou que 14 das 15 
unidades acadêmicas da UFC 
manifestaram-se a favor da 
adesão ao ENEM, assim como 
82% dos professores que res-
ponderam à consulta realizada 
pela Associação dos Docentes 
da UFC (ADUFC). 

Ele destacou que o próprio 
Conselho de Entidades de Base 
(CEB) – instância deliberativa 
do movimento estudantil da 
Universidade – votou pela apro-
vação da adesão ao ENEM.


