
Restaurante Universitário 
é reaberto

O Restaurante Universitário 
do Campus do Pici retoma hoje 
(17) suas atividades e volta a 
servir refeições à comunidade 
universitária. O local reabre após 
conclusão de obras de adequa-
ção do espaço. Outras informa-
ções podem ser obtidas com o 
coordenador do Restaurante, 
Francisco José Albuquerque 
Cruz.

Coordenação do R.U.
(85) 3366.7776

Exposição do artista plás-
tico Estrigas no MAUC

Para comemorar os 93 anos 
do artista cearense Estrigas 
(Nilo de Brito Firmeza), o Mu-
seu de Arte da UFC (MAUC) 
abre, na próxima quarta-feira 
(19), às18h, a exposição “No-
venta e três”. O público poderá 
apreciar 93 pinturas em aquarela  
produzidas por ele no último 
ano. O MAUC fica na Av. da 
Universidade, 2854, Benfica. É 
aberto de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 14h às 18h.                

      Museu de Arte da UFC
      (85) 3366.7481

Curso da Faced recebe 
Medalha Paulo Freire

O Curso de Especialização 
em Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), vinculado 
à  Faculdade de Educação da 
UFC, receberá, no dia 19 de 
setembro, às 19h30min, a Me-
dalha Paulo Freire. A honraria 
é concedida pela Câmara Mu-
nicipal de Fortaleza a projetos 
relevantes para a educação.  O 
curso é gratuito e foi iniciado em 
2007. É ofertado na modalidade 
a distância através da Universi-
dade Aberta do Brasil.

Faculdade de Educação 
(85) 3366.7506

Casas de Cultura Estrangeira abrem matrículas
Começa hoje (17) e segue até dia 19 a matrícula dos alunos das Casas de Cultu-

ra Estrangeira da Universidade Federal do Ceará classificados para o 1º semestre dos 
cursos de Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e Português. É preciso dirigir-se 
à respectiva Casa, das 8h às 12h e das 14h às 17h. As datas são as mesmas para os ser-
vidores (docentes e técnicos) e estudantes dos convênios PEC-G e PEG-PG classifica-
dos. A chamada e matrícula dos classificáveis externos será no próximo dia 20, às 9h. 
Para os servidores e estudantes classificáveis dos convênios citados, será no dia 19, às 
17h30min. Para os veteranos, as matrículas serão nos seguintes dias: aprovados (SII 
ao SVII e Alemão Intermediário): 17, 18 e 19; reprovados, ex-alunos e atrasados: 21; 
Instrumental: 26.  As aulas começam  em 16 de outubro e terminam em 1º de março 
de 2013.

      Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira
     (85) 3366.7606

Bandas e fotos no Festival UFC de Cultura
Atenção, universitários! O Festival UFC de Cultura está recebendo inscrições para 

o I Concurso Novos Talentos em Fotografia e para  a Mostra Universitária de Ban-
das. O concurso de fotografia é aberto a estudantes de graduação e pós-graduação de 
Instituições de Ensino Superior. É necessário apresentar comprovante de matrícula 
regular e inscrever imagens inéditas, além de enviar ficha de inscrição para o e-mail: 
festivalufc.inscricao@gmail.com.

Para as bandas, as inscrições ocorrem até 27 de setembro. O grupo precisa ter até 
seis integrantes, sendo pelo menos um deles aluno regularmente matriculado na UFC.  
Mais informações no site: www.festivalufcdecultura.ufc.br.

     Produção do Festival UFC de Cultura
     (85) 3366.7319
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Encontros Universitários: 
inscrições até dia 20

Até a próxima quinta-feira (20) ficam 
abertas inscrições de eventos para os 
Encontros Universitários 2012. O Prof. 
Carlos Almir Monteiro de Holanda, co-
ordenador dos Encontros, informa que 
não haverá prorrogação do prazo. 

Os EUs acontecem de 21 a 23 de no-
vembro. São nove Encontros na Capital 
e três no Interior, envolvendo as áreas de 
ensino, pesquisa e extensão. Os interes-
sados devem acessar o site: http://www.
prppg.ufc.br/eu2012.ufc.br.

      Comissão Organizadora dos Encontros
     (85) 3366.7455

Cariri sedia curso sobre macro-
economia e desenvolvimento

O Campus da UFC no Cariri sedia, 
entre os dias 24 e 27 deste mês, o curso 
“Macroeconomia e Desenvolvimento 
Econômico”, fruto de parceria daquela 
unidade acadêmica com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
e o Centro Internacional Celso Furtado. 
Estão abertas inscrições para 30 vagas. 
A formação é destinada a gestores 
públicos, pós-graduandos, membros dos 
Conselhos Municipais, professores da 
UFC e empresários da região.     

     Prof. Dreno Viana (UFC Cariri)
     (88) 3572.7200


