
Recadastramento no RU      
       A direção do Restaurante 
Universitário da UFC a partir 
de amanhã (16) será simpli-
ficado o processo de recadas-
tramento de estudantes. Basta 
apresentar, no RU do Campus 
do Pici ou no Refeitório do 
Benfica (Av. da Universidade, 
2546), das 8h às 18h, a cartei-
ra estudantil.   Em tempo, por 
causa do feriado do Dia do 
Professor, o RU não funcionará 
hoje (15).  Amanhã, reabre.
               RU/UFC
             (85) 3366.7766  

Mestrado profissional
    Abertas, até 24 de outubro, 
inscrições para seleção ao 
Mestrado Profissional em Ad-
ministração e Controladoria 
(MPAC), referente ao período 
2013-2015, oferecido pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Administração e Controladoria 
da UFC.  O Edital está dispo-
nível no site da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação da 
UFC (www.prppg.ufc.br), link 
“Editais”.
               FEAAC/UFC
              (85) 3366.7816

Ciência ao Meio-Dia 
   O vídeo “Um Universo a 
Partir do Nada”, um diálogo 
entre o cosmologista Lawren-
ce Krauss e o biólogo Richard 
Dawkins, será exibido na quar-
ta-feira (17), às 12h15min, no 
Auditório do Departamento 
de Bioquímica e Biologia Mo-
lecular (Sala 3 - 1° Andar), no 
Campus do Pici.  A exibição faz 
parte do programa Ciência ao 
Meio-Dia, é aberto a toda a co-
munidade universitária. Kraus 
trata da evolução do cosmos  e 
Dawkins sobre a evolução da 
vida (RD).              
            Prof. Chico Campos                
           (85) 3366. 9824
            

Serviços gratuitos marcam Dia Internacional da Alimentação
 Os cursos de Economia Doméstica e de Gastronomia da UFC se integram às 
comemorações do Dia Internacional da Alimentação. Amanhã (16), das 8h às 14h, re-
presentantes dos cursos estarão na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, ofertan-
do vários serviços gratuitos e orientações à comunidade. Haverá duas oficinas (uma às 
10h e a outra às 11h30min) com dicas sobre preparação de alimentos de rua saudáveis.  
O público também será informado sobre boas práticas alimentares, como a higieni-
zação correta dos alimentos, e até sobre tingimento de roupas e retirada de manchas. 
Haverá, ainda, apresentação do projeto Alimentação na Escola, realizado pelo Núcleo 
de Desenvolvimento da Criança, da UFC, em parceria com o Departamento de Econo-
mia Doméstica.          
           Centro de Ciências Agrárias
             (85) 3366.9104

UFC Inclui participará da Feira das Profissões 2012  
 Pela primeira vez, a Secretaria de Acessibilidade da UFC Inclui participará 
da Feira das Profissões 2012, que acontecerá de 24 a 26 de outubro, no Campus do 
Pici, em Fortaleza. Em dois estandes, oito bolsistas e dois intérpretes de Libras farão 
revezamentos para atender aos visitantes, informando e promovendo ações e políticas 
visando à inclusão de pessoas com deficiência. Serão ofertadas minioficinas de brail-
le, Libras, audiodescrição e digitalização de textos.  Durante o evento também serão 
realizadas atividades de sensibilização com os visitantes. Quem desejar, poderá parti-
cipar de experiências para vivenciar e compreender como é a vida de um deficiente. A 
Prof ª Vanda Magalhães Leitão, Diretora da Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui, 
afirma que os organizadores estão atentos às medidas para garantir a acessibilidade 
nas imediações do evento.
             Secretaria de Acessibilidade da UFC Inclui
               (85) 3366.7660 / 3366.7681 
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Começa hoje a quinta edição do Festival UFC de Cultura
          O V Festival UFC de Cultura começa hoje (15) e vai até o próximo dia 19, com 
shows, palestras, oficinas, exposições e muito mais.  O  tema central é “Pão, Moder-
nismo e outras Revoluções na Arte Brasileira”, para  relembrar os 120 anos da Padaria 
Espiritual, movimento literário cearense, e os 90 anos de realização da Semana de Arte 
Moderna de 1922.  No programa, atrações nacionais como Lô Borges e Flávio Ventu-
rini (MG), Margareth Menezes (BA), Arnaldo Antunes (SP) e Silvia Machete (RJ). 
Artistas locais também estão no roteiro. A abertura hoje será às 18h, na Concha Acústi-
ca da Reitoria.  Sobem ao palco: o Grupo Stallo (CE), com  homenagem à obra do Rei 
do Baião Luiz Gonzaga, por meio do espetáculo de percussão corporal; a cantora Lídia 
Maria, selecionada pela Mostra Universitária de Bandas;  o projeto “Canção do Exílio”, 
trabalho dos músicos cearenses Moacir Bedê, Fábio Amaral e Natasha Faria; e o humo-
rista Falcão. A programação completa está no site www.festivalufcdecultura.ufc.br.
               Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC
             (85) 3366.7319                   


