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 Intercâmbio na China

 Escola de Computação

Inscrições para o ENEM são prorrogadas

África e Ceará no III Festival UFC de Cultura
De 18 a 22 de outubro, 

será realizado o III Festival 
UFC de Cultura, evento que 
se consolida como uma das 
mais intensas programações 
artístico-culturais do Estado. 
Este ano, o tema “Ceará, 
África, Lusofonia: Encontros 
e Diálogos Além-Mar” traz à 
Universidade personalidades 
e artistas renomados de países 
que têm o português como 
língua oficial. O Festival, que 

Foram prorrogadas, até as 
23h59min da próxima sexta-
feira (16), as inscrições para o 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM), que será fase única 
para o acesso aos cursos de gra-
duação da UFC em 2011.

Segundo o Inep, responsá-
vel pelo Exame, a prorrogação 
atende a uma solicitação dos 
governadores de Pernambuco 
e Alagoas, preocupados com o 
impacto das chuvas e enchentes 

Estudantes e pesquisadores 
têm até 31 de agosto para sub-
meter propostas de minicursos 
e inscrever trabalho para a IV 
Escola Regional de Computação 
Ceará - Maranhão - Piauí (Erce-
mapi), que acontecerá nos dias 
11 e 12 de novembro. São espe-
rados cerca de 200 participantes. 
Mais informações através do 
site engcomp.sobral.ufc.br ou 
pelo telefone (88) 3613.2829.

Estão abertas, até 15 de 
julho, as inscrições para o pro-
jeto Recreio nas Férias, que 
acontecerá de 26 a 30 de julho 
nas dependências do Instituto 
de Educação Física e Esportes 
(Iefes) da UFC e se destina a 
crianças de 5 a 12 anos da co-
munidade do Grande Pici e a 
filhos de servidores docentes e 
técnicos da Universidade. 

Ao todo, são mais de 200 va-

Recreio nas Férias leva lazer ao Pici 
gas, divididas entre três núcleos. 
A programação do projeto inclui 
teatro infantil, capoeira, oficinas, 
ginástica lúdico-criativa, visitas 
a parques e museus. Todas as 
crianças inscritas receberão três 
refeições diárias. 

As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas no Laboratório 
de Brinquedos e Jogos (Labrin-
jo). Mais informações através do 
telefone 3366.9216.

Quatro alunos e um profes-
sor da UFC foram selecionados 
na 2ª edição do Top China e 
participarão de intercâmbio 
através do programa Santander 
Universidades.

Os estudantes de graduação 
Carlos Fontenelle, Thaís Sales 
(ambos de Arquitetura e Urba-
nismo), Clícia Pinto (Direito) e 
Emanuel Magalhães (Ciências 
Econômicas), além do Prof. 
Manuel Antonio de Andrade 
Furtado Neto (Labomar), farão 
um curso de três semanas nas 
universidades de Pequim e 
Shanghai Jiao Tong. 

O tema da formação será 
Desenvolvimento Sustentável, 
Meio Ambiente e Urbanismo, 
cuja inspiração veio da mos-
tra internacional Expo 2010 
Shanghai: Cidade melhor, vida 
melhor. Ao todo, 100 brasilei-
ros terão a viagem e os estudos 
financiados, além da chance de 
conhecer de perto uma cultura 
tão diferente da brasileira.

que atingiram o Nordeste em 
junho. As inscrições devem ser 
feitas, exclusivamente, no Portal 
do ENEM (enem.inep.gov.br). As 
provas acontecerão nos dias 6 e 7 
de novembro e o Exame inclui, 
ao todo, 180 questões de múltipla 
escolha e uma redação. 

A taxa de inscrição do ENEM 
é a mesma das edições anteriores, 
R$ 35,00. Alunos da rede pública 
são isentos. Informações pelo 
fone 0800.61.61.61.

em 2010 acontece simultanea-
mente aos Encontros Universi-
tários, apresentará atividades 
que incluem música, cinema, 
literatura, artes plásticas, teatro, 
ciência e gastronomia.

Sugestões de nomes podem 
ser feitas através do e-mail fes-
tivalufc@gmail.com, mantido 
pela Coordenadoria de Comu-
nicação Social e Marketing 
Institucional, realizadora do III 
Festival UFC de Cultura.


