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 Cultura Negra

 Inauguração adiada

Servidor tem alternativa de plano de saúde 

Já está no site da Pró-Rei-
toria de Assuntos Estudantis 
da UFC (www.prae.ufc.br) o 
edital nº 05/2011 e formulário 
para o processo seletivo de 
locais para atuação de bol-
sistas do Programa Bolsa de 
Iniciação Acadêmica - 2012. 

Estão disponíveis 800 bol-
sas e, de acordo com o edital, 
serão distribuídas da seguinte 
forma: Campus de Fortaleza 

 Cinema Africano

A UFC e a GEAP – Fun-
dação de Seguridade Social, 
operadora de planos de saú-
de e previdência, assinaram 
convênio na última semana. 
Trata-se de mais uma alter-
nativa de plano de saúde para 
servidores docentes e técnico-
administrativos. 

Recentemente, a UFC se 
havia credenciado junto à 
Aliança Administradora de 
Benefícios de Saúde, que faz 
a mediação entre planos de 
saúde parceiros e os servi-

Como parte das celebrações 
do Mês da Consciência Negra e 
Ano Internacional dos Afrodes-
cendentes, o Programa de Pós-
-Graduação em Educação Brasi-
leira da UFC promove, de 24 de 
novembro a 2 de dezembro, o II 
Seminário Artefatos da Cultura 
Negra no Ceará. O interessado 
pode inscrever-se até amanhã 
(22). Acesse a programação em: 
http://blogs.multimeios.ufc.br/
artefatosdaculturanegra.

dores. Por sua vez, a GEAP  é 
uma Fundação que  oferta pla-
nos próprios, e terá mediação 
de entidades da UFC. 

Para saber mais sobre as no-
vas opções de planos de saúde, 
os servidores da UFC poderão 
entrar em contato com o Depar-
tamento de Desenvolvimento 
Humano da Superintendência 
de Recursos Humanos da UFC 
pelo telefone (85) 3366.7390 ou 
na Rua Paulino Nogueira, 315 – 
Bloco II, no anexo da Reitoria  
no Benfica.

UFC tem o melhor índice de graduação do CE
Levantamento do Minis-

tério da Educação (MEC) 
divulgado na última semana 
mostra a UFC no primeiro 
lugar do ranking cearense do 
Índice Geral de Cursos (IGC), 
criado para avaliar a qualidade 
do ensino superior público e 
particular. 

A UFC foi a única do Es-

Começa hoje (21)  e prosse-
gue até sábado (26) a V Mostra 
de Cinema Africano – “Diáspo-
ras”. Os filmes serão  exibidos na 
Casa Amarela Eusélio Oliveira 
(Av. da Universidade, 2591 – 
Benfica), com início às 17h. 
Antes, a partir das 14h, serão 
realizados minicurso e oficina. 
A programação completa está no 
endereço: http://vmostradecin-
emaafricano.wordpress.com.

Foi adiada, para 6 de dezem-
bro, às 18h30min, a inauguração 
do Núcleo de Práticas Jurídicas 
(NPJ) da Faculdade de Direito 
da UFC. O Núcleo atenderá 
demandas encaminhadas pela 
Defensoria Pública do Estado e 
do público em geral. A unidade 
terá três defensores para para 
assinar as peças produzidas 
pelos estudantes e acompanhar 
processos. Contato pelo fone: 
(85) 3366.7843

PRAE recebe pedidos para lotação de bolsistas
- 672, Campus do Cariri - 56, 
Campus de Sobral - 56, Campus 
de Quixadá - 16.

Responsáveis por projetos e 
unidades da UFC interessados 
podem fazer a solicitação de 
bolsistas enviando o formulário 
preenchido à Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis até 22 de 
dezembro de 2011. Outras in-
formações podem ser obtidas 
pelo fone (85) 3366.7440.

tado a obter nota quatro, em 
pontuação que varia de um a 
cinco. 

A avaliação leva em conta 
critérios como condições de en-
sino, corpo docente, instalações 
físicas, projeto pedagógico e 
nota no Enade. Mais informa-
ções podem ser encontradas em 
www.mec.gov.br.


