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 UFC e a Copa

 Clube da Leitura

Documentário mostra impactos do crack  Emancipação humana
A Pró-Reitoria de Extensão da 

UFC e o Instituto Crítica Radical 
realizam, de 16 a 18 de junho,  o 
seminário “Desafios do século 
XXI e a emancipação humana”. 
O Reitor Jesualdo Farias participa, 
quarta-feira (16), às 18h30min, no 
Auditório da Reitoria, da abertura 
do Seminário, que é em prepara-
ção ao Fórum Transnacional da 
Emancipação Humana, a se rea-
lizar de 10 a 5 de agosto, na UFC. 
Contatos: (85) 3366.7452. 

O documentário “Selva de 
pedra – a Fortaleza noiada” 
será exibido quarta-feira (16), às 
16h, no Auditório José Albano 
(Centro de Humanidades I). O 
filme, dirigido pelo Coordena-
dor da Confederação da União 
de Favelas, Preto Zezé, enfoca 
o impacto do consumo de crack 
sobre a juventude.  

Depois da exibição será 
realizado debate com a parti-

“Os Contos de Fadas”, dos Ir-
mãos Grimm, é o tema do encontro 
do Clube da Leitura, Projeto de 
Extensão do Curso de Biblioteco-
nomia da UFC, sábado (19), às 9h, 
na Casa de Juvenal Galeno (Rua 
General Sampaio, 1128 - Centro).  
Dia 15, o Clube promove o Dia 
dos Namorados, no Auditório do 
Bloco Didático de Psicologia e 
Biblioteconomia, no Centro de 
Humanidades, às 14h. Grátis.

Nos dias dos jogos da Seleção 
Brasileira de Futebol na Copa do 
Mundo, o serviço público fede-
ral vai funcionar nos seguintes 
horários: partidas que iniciam às 
15h30min (horário de Brasília), o 
expediente será de 8h às 14h. Nos 
dias de jogos às 11h da manhã, o 
expediente começa às 8h, é inter-
rompido às 10h30min, e reinicia 
às 14h30min. O calendário foi 
divulgado pelo Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão 
da Presidência da República.

cipação do diretor do filme; da 
Profª Fátima Sena, Coordenadora 
do Núcleo de Estudos sobre Dro-
gas da UFC; representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
UFC e do Diretório Central dos 
Estudantes (DCE). 

A promoção é da Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis da UFC, 
DCE e Nucesd, com apoio da 
ADUFC e Sintufce. A exibição e 
o debate são abertos ao público.

A Ouvidoria da UFC, a 
partir de quarta-feira (16), es-
tará em novo endereço: Av. da 
Universidade, nº 2995, ao lado 
da Fundação Cearense de Pes-
quisa e Cultura (FCPC).  Hoje 
e amanhã (14 e 15) os servi-
dores realização a   mudança 
e não haverá atendimento ao 
público. Os números dos tele-
fones continuam  os mesmos: 
(85) 3366.7339 e 3366.3944.

Ouvidoria 

Ministro da Educação visita a UFC
O Reitor da Universidade 

Federal do Ceará, Jesualdo 
Farias, participa na manhã 
de hoje de encontro com o 
Ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, e o Gover-
nador do Ceará, Cid Gomes, 
no Centro Administrativo 
do Cambeba. Em seguida, 
o Ministro Haddad visita a 
UFC e o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia do Ceará (IFCE). 

No Cambeba, acontece 
apresentação dos resultados 

do Sistema Permanente de 
Avaliação da Educação Bási-
ca (SPAECE - Alfa 2009).  “A 
UFC é parceira do Governo 
do Estado do Ceará em ações 
envolvendo  formação e aper-
feiçoamento de professores 
da Educação Básica”, expli-
ca o Chefe de Gabinete do 
Reitor, Luiz Antonio Maciel 
de Paula. 

O Ministro será o entre-
vistado da próxima edição da 
revista Universidade Pública, 
que faz 10 anos este mês.

Site da Biblioteca
A Biblioteca Universitária 

da UFC está com o site refor-
mulado. O endereço é www.
biblioteca.ufc.br. Desenvolvido 
pela equipe da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, o 
site agora apresenta identida-
de visual conforme padrão de 
lay-out do site institucional da 
Universidade. O objetivo da 
mudança foi facilitar a busca de 
informações e tornar mais fácil 
o acesso ao acervo.


