
Semana da Tecnologia
     Os cursos de Engenharia 
da UFC lançam a Semana de 
Tecnologia 2012, que acontece 
de 15 a 19 de outubro.  O lan-
çamento será hoje (24), às18h, 
com palestra da consultora de 
Recursos Humanos, Ana Carla 
Loturco,  sobre planejamento 
de carreira na área de Engenha-
ria. Ela foi escolhida pela Com-
panhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP), um dos patrocinadores 
da Semana. 
               Centro de Tecnologia
              (85) 3366.9602

Ensaio da Colação
        O Cerimonial da UFC in-
forma aos concludentes dos 
campi de Fortaleza, de 2012.1, 
que o ensaio geral da colação de 
grau será no dia 10 de outubro 
(quarta-feira), às 18h30min, na 
Concha Acústica, Campus do 
Benfica. A solenidade oficial 
será no dia 23 de outubro. Nos 
campi da UFC no Interior, o 
calendário para as Colações é 
o seguinte: Sobral, 16 de outu-
bro; Cariri, 19 de outubro.  
              Cerimonial da UFC
              (85) 3366.7313

Empreendedorismo
          As empresas juniores Pro-
ativa Jr., Inova, Consultec Jr. e 
Gauss, vinculadas a cursos de 
graduação da UFC, participam 
da Feira do Empreendedor 
2012, de 24 a 27 de setembro, 
no novo Centro de Eventos do 
Ceará. A iniciativa é do Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) em todos 
os estados, desde 1995. Na se-
mana passada, as empresas ju-
niores participaram da 5ª Feira 
do Emprego e Estágio do Cea-
rá, de 20 a 22 de setembro, no 
Centro de Convenções.
             Pró-Reitoria de Extensão   
             (85) 3366 .7452
              

UFC debate Plano de Desenvolvimento Institucional 2013/2016
             Com o objetivo de iniciar os trabalhos de elaboração do Plano de Desenvolvi-
mento Institucional da Universidade Federal do Ceará (PDI 2013/16), acontece hoje 
(24), a partir das 9h, no auditório do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do 
Ceará, no Campus do Pici, o Seminário Geral da UFC.  Participarão Pró-Reitores, dire-
tores de unidades acadêmicas e titulares de secretarias, coordenadorias e equipamentos 
da Instituição. A abertura será às 8h30min, seguida de videoconferência de Phil Baty, 
do Times Higher Education Rankings (THE). Às 10h, o Reitor da UFC, Prof. Jesualdo 
Farias, fará palestra. A partir das 13h30min, os pró-reitores da Instituição apresentarão 
as metas estratégicas para o período  2013/2016, e serão formados grupos de trabalho.  
O material sobre o PDI, para consulta e sugestões, está no site www.ufc.br .
           Prof. Ernesto Pitombeira,  Pró-Reitor de Planejamento da UFC

     (85) 3366.7342

Casas de Cultura abrem inscrições para Teste de Nível 
 Hoje (24) e amanhã (25), as Casas de Cultura Estrangeira da UFC inscrevem 
candidatos para o Teste de Nível, que dá acesso aos cursos básicos de Inglês, Espa-
nhol, Francês, Italiano, Alemão e Português, dos semestres II a VI e à formação avan-
çada.  A seleção é para ingresso no período 2012.2. Podem candidatar-se aos cursos 
falantes que já possuem conhecimentos da língua (Teste de Nível) ou certificados de 
nível básico (avançados).  A prova de seleção será no dia 30 de setembro. Os locais e 
horários serão informados por ocasião da inscrição, que deve ser feita das 8h às 17h, 
no andar térreo da Casa de Cultura Britânica (Av. da Universidade, 2683 - Benfica). 
Devido à greve bancária, o pagamento da taxa de inscrição (R$ 50,00) deverá ser feito 
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), através de contas no Banco do 
Brasil. O boleto está disponível no endereço www.casasdeculturaestrangeira.ufc.br.
           Coordenação Geral das Casas de Cultura
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Presidente Dilma reconduz Jesualdo Farias ao cargo de Reitor              
          O Prof. Jesualdo Pereira Farias foi reconduzido ao cargo de Reitor da Universi-
dade Federal do Ceará, com mandato de quatro anos. Decreto da Presidente Dilma 
Rousseff nesse sentido foi publicado no Diário Oficial da União, na última sexta-feira 
(21).  O atual mandato de Jesualdo termina no próximo dia 8 de outubro. A posse no 
cargo, para a nova gestão, acontecerá em Brasília, em data a ser definida pelo Ministro 
da Educação, Aloizio Mercadante.  A escolha do Reitor e Vice-Reitor da UFC teve 
início com a consulta à comunidade universitária em 31 de maio deste ano. A chapa 
integrada pelos professores Jesualdo Farias e Henry Campos obteve 85,48% do total 
bruto dos votos emitidos. Esse resultado foi referendado pelo Conselho Universitário, 
no dia 6 de junho, quando foi elaborada a lista tríplice enviada à Presidenta da Repú-
blica, para escolha final do Reitor. Jesualdo encabeçou a lista, que incluiu os professo-
res Henry Campos e Ernesto Pitombeira.
           Gabinete do Reitor

     (85) 3366.7306/ 3366.7307


