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 Colação de grau

 Seleção de professor

Inscrições: ENEM  Ambientação
Hoje e amanhã (21 e 22), o De-

partamento de Desenvolvimento 
Profissional da Superintendência 
de Recursos Humanos da UFC 
promove, na Faculdade de Direito, 
o Seminário de Ambientação Ins-
titucional aos Novos Servidores. 
Entre os convidados estão o Reitor 
Jesualdo Farias e os pró-reitores 
de Graduação, Extensão, Pesquisa 
e Pós-Graduação, Assuntos Estu-
dantis e representantes da ADUFC 
e Sintufce.

Até 9 de julho ficam abertas 
inscrições para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio, que será 
fase única para o acesso aos 
cursos de graduação da UFC. 
As provas acontecem nos dias 
6 e 7 de novembro. A taxa de 
inscrição é de R$ 35,00 e os 
alunos de escolas públicas são 
isentos.  Mais informações pelo  
site www.nem.inep.gov.br ou  
pelo telefone 0800.61.61.61. 

A UFC inscreve até o próximo 
dia 25 para o concurso de professor 
assistente do Instituto de Ciências 
do Mar (Labomar). São duas vagas 
nos setores de estudo “Geopro-
cessamento e Sensoriamento Re-
moto” e “Economia Ecológica”. 
Os candidatos devem ter título 
de mestre. O edital no 98/2010 
está disponível no site www.ufc.
br/editais.htm. Mais informações 
pelo telefone 85 3366.7407.

O Cerimonial da UFC avisa 
aos concludentes de 2010.1 
que o ensaio geral da colação 
de grau será no próximo dia 30, 
às 18h, na Concha Acústica da 
Reitoria. As solenidades ofi-
ciais acontecerão em julho, de 
acordo com o seguinte calendá-
rio: dia  5 (FFOE), 8 (CC, CT, 
CCA e ICA), 9 (CH, Direito, 
Faced e FEEAC). Mais infor-
mações: Cláudia Albuquerque, 
Chefe do Cerimonial, pelo fone 
85 3366.7313.

Leitura dramática da obra 
“Édipo Rei”, de Sófocles, 
será feita por estudantes do 
primeiro semestre do curso de 
Artes Cênicas da UFC. Alunos 
do curso de Direito de UFC 
encenarão a peça “As vespas”, 
de Aristófanes. As apresen-
tações acontecem no Teatro 
Universitário, quinta-feira 
(24), a partir das 18h. Entrada: 
1kg de alimento.

Teatro na academia 

Universidade Pública completa 10 anos
A revista Universidade 

Pública completa 10 anos 
documentando a produção 
acadêmica e estimulando a 
UFC a refletir sobre a so-
ciedade. Na próxima quarta-
feira (23), às 19h, o no 55 
da revista será lançado, em 
edição especial, nos jardins 
da Reitoria. O evento se 
integra às comemorações  
dos 55 anos de fundação da 
Univesidade. 

Foram convidados para o 
evento ex-reitores, pesqui-

sadores, servidores técnico-
administrativos, jornalistas 
e autoridades cearenses. Pes-
soas que contribuíram para 
o sucesso da revista serão 
homenageadas.

A edição especial da Uni-
versidade Pública traz, entre 
outras matérias, entrevista 
com o Ministro da Educação 
Fernando Haddad, feita pela 
editora Ana Rita Fonteles. 
Os desafios da UFC para os 
próximos 10 anos também 
são destaque.

Universitária FM
A Rádio Universitária FM 

recebeu o Prêmio BNB de Jor-
nalismo em Desenvolvimento 
Regional na categoria nacional, 
com a reportagem “FNE: 20 
anos de ações para o desenvol-
vimento do Nordeste”, produ-
zida pelos jornalistas Fernando 
Jocelito, Márcia Vieira e Vânia 
Tajra. A equipe já conquistara 
o prêmio na categoria regional. 
A emissora venceu também o 
Prêmio Roquette Pinto.

Comunicação premiada
O Curso de Comunicação 

Social da UFC conquistou 11 
prêmios na etapa regional da Ex-
posição da Pesquisa Experimental 
em Comunicação (Expocom), 
realizada durante o XII Congres-
so de Ciências da Comunicação 
na Região Nordeste (Intercom).  
A premiação inédita habilita os 
vencedores a participarem da 
etapa nacional que acontece em 
setembro em Caxias do Sul.


