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 Mestrado em Filosofia

ENEM no Ceará: vale horário de Brasília  

Espanha atual
O Prof. Ernesto López 

Baeza, da Universidade de 
Valência (Espanha), profere 
palestra sobre “Ciência y tec-
nología en la España actual”, 
no próximo dia 11, às 18h, 
no Auditório José Albano. O 
evento se integra ao programa 
de comemorações dos 50 anos 
de criação da Casa de Cultura 
Hispânica da UFC, lançado no 
último dia 12. Mais informa-
ções: (85) 3366.7647.

  Ex-alunos da UFC
Instalada oficialmente no dia 

14 de outubro, a Associação dos 
Ex-Alunos da UFC prossegue 
recebendo inscrições. Para fazer 
parte da Assoex o interessado 
pode acessar o site www.assoex.
ufc.br e preencher o cadastro. 
Outras informações podem ser 
obtidas no mesmo site ou pelo 
e-mail assoex@gmail.com.

As provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio acontecem nos 
próximos dias 6 e 7. Os inscritos 
no Ceará devem ficar atentos 
porque, no horário de verão, 
prevalece o horário de Brasília.  
O exame começa às 13h (12h 
no Ceará), mas a recomendação 
é que os participantes cheguem 
uma hora antes (11h) ao local 
das provas. 

A UFC foi uma das institui-
ções que adotaram a nota do 

Estão abertas, até 3 de dezem-
bro, as inscrições para o Mestrado 
em Filosofia da UFC. O edital de 
seleção está disponível nos sites 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação da UFC (www.
prppg.ufc.br) e do Curso de 
Filosofia (www.filosofia.ufc.br). 
Mais informações pelo telefone 
(85) 3366.7890, das 14h às18h.

Os Jogos Universitários da 
UFC prosseguem nos próxi-
mos dias 6 e 7 no Campus de 
Sobral. No Campus do Cariri, 
as competições acontecem 
nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 
de novembro. No de Quixadá, 
serão realizados entre 19 e 21 
de novembro.

Em Fortaleza, os JUFC 
aconteceram de 17 de setem-
bro a 24 de outubro, com a 

Jogos Universitários no interior
Até 5 de novembro ficam 

abertas inscrições para a II Vol-
ta ao Campus, evento incluído 
na programação da Semana do 
Servidor da UFC. A corrida será 
domingo (7), no Campus do Pici, 
às 7h. Inscrições na sede do Iefes 
(Campus do Pici) ou Sintufce. O 
público externo deve se inscre-
ver somente no Sintufce (Rua 
Waldery Uchôa, 50, no Benfica. 
Contatos: (85) 3052.3652.

ENEM como critério para ingresso 
em seus cursos de graduação, 
por meio do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU), criado pelo 
Ministério da Educação. 

Embora a UFC seja apenas 
usuária do sistema, criou o Projeto 
ENEM na Escola, em parceria 
com a Secretaria de Educação do 
Estado, e lançou blog com notícias 
e documentos sobre o Exame e o 
SiSU.  Interessados podem aces-
sar: www.virtual.ufc.br/enem.

A UFC reabriu inscrições 
para seleção de  professor subs-
tituto do curso de Odontologia 
no Campus de Sobral (edital 
282/2010), e abriu para profes-
sor adjunto do Departamento 
de Engenharia Mecânica em 
Fortaleza (edital 311/2010), e 
professor auxiliar do curso de 
Medicina  no Campus do Cariri 
(edital 313/2010). Acesse os 
editais no endereço www.srh.
ufc.br/editais.htm.

Vagas para professor

Programa UFC TV 
Domingo: 13h30min
Reprise: Terça-feira, 19h30min
TV Ceará - Canal 5

participação de 1.066 alunos 
e alunas atletas em 11 modali-
dades. A Faculdade de Direito 
foi a campeã. Em segundo lugar 
ficou a Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária, Cont-
abilidade e Secretariado Execu-
tivo (FEAAC) e, em terceiro, 
o Instituto de Educação Física 
e Esportes (Iefes). Saiba mais 
acessando www.desportoufc.
blogspot.com.


