
Residência Médica
Terminam amanhã (4), as 

inscrições para o Processo Sele-
tivo Único para Residência Mé-
dica do Estado do Ceará (www.
resmedceara.ufc.br/2013). Es-
tão disponíveis 506 vagas para 
os mais de 60 programas de Re-
sidência Médica.  A taxa de ins-
crição é  de R$ 550,00. As avalia-
ções teóricas serão aplicadas em 
20 de janeiro de 2013. 
             DIM/HUWC
            (85) 3366 8183

Colação:  Medicina
Amanhã (4), colará grau. 

uma tuma de 73 alunos do curso 
de Medicina da UFC em Forta-
leza. A solenidade será realizada 
no auditório da Faculdade de 
Economia, Administração, Atuá-
ria, Contabilidade e Secretariado 
Executivo (FEAAC), localizado 
na Rua Marechal Deodoro, 400 
– Benfica. Os alunos são conclu-
dentes do  segundo semestre de 
2012. 

     Cerimonial da UFC
      (85) 3366 7313

Letras  Estrangeiras
As inscrições para os Seminá-

rios de Letras Estrangeiras   estão  
estão abertas  até amanhã (4). 
No programa, palestras sobre 
Literatura de Língua Estrangeira, 
Tradução e Linguística Aplica-
da. Os encontros acontecerão às 
terças-feiras, de 4 de dezembro a 
19 de fevereiro. O público-alvo 
são estudantes de Letras ou de 
outros cursos do Centro de Hu-
manidades da UFC.

     Prof. Valdecy Pontes
            (85) 3366 7612

CEPE aprova Calendário Universitário para 2013
A Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), da Universidade Federal do 

Ceará, aprovou nessa quinta-feira (28), o Calendário Universitário 2013. O ano letivo 
terá 16 semanas efetivas de aula – descontados os feriados e recessos escolares –, perfa-
zendo o total obrigatório de 200 dias  anuais.  O semestre letivo 2013.1 começa em 1º 
de março e termina em 27 de julho. As primeiras atividades são as matrículas, curricu-
lar e institucional, via Internet, para os cursos de graduação a distância, de 21 a 25 de 
janeiro. Em 13 de março, será publicada na Internet a oferta para matrícula de alunos da 
graduação presencial, que acontecerá de 15 a 19 on-line e nas coordenações de curso.  
De 1º a 30 de março, ficam abertas as matrículas de pós-graduação lato sensu e de 18 a 
21, as da pós-graduação stricto sensu.  Acesse o calendário (www.ufc.br). 

     Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
     (85) 3366 7340

Inscrições abertas para cursinho preparatório ao ENEM 
 O Cursinho Pré-Vestibular do Centro de Ciências da UFC está com inscri-
ções abertas, até o preenchimento das 400 vagas, para o Intensivo 2013, preparatório 
para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O atendimento é das 15h às 19h, 
no Bloco 902, no Campus do Pici. O interessado deve pagar uma taxa de R$ 50,00  e 
levar uma resma de papel A4.  Os documentos exigidos são: cédula de identidade e 
cópia do histórico escolar ou certificado de conclusão do Ensino Médio ou, ainda, 
declaração do colégio em que o aluno está cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio. 
As aulas começam em 7 de janeiro de 2013 e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 
18h30min às 22h, e aos sábados, das 8h às 11h30min.
           Prof. Carlos Falconiere

     (85) 3366 9780
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Natal Solidário  
A Campanha Natal Solidário recebe 

até o dia 17  alimentos, água, brinquedos 
e roupas. Os produtos irão para o Lar 
Torres de Melo, Casa do Menino Jesus e 
vítimas da seca no Interior do Estado. A 
iniciativa é do Departamento de Estatís-
tica e Matemática Aplicada, por meio do 
PET-Estatística, do C.A. de Matemática 
Industrial e da empresa júnior Gauss,  
da UFC. As doações podem ser entre-
gues no Campus do Pici: DEMA (Bloco 
910); coordenações dos cursos de Esta-
tística e Matemática Industrial; salas do 
PET, do CA e da empresa júnior.    

     Prof. Júlio Francisco Barros Neto,
     (85) 3366 9840

Cantoria no Pici 
Dezembro chega com duas edições 

do projeto Cantoria no Campus, ambas 
em Fortaleza. A primeira será sexta-feira 
(7), a partir das 18h, na cantina do curso 
de Agronomia, no Campus do Pici. As 
atrações são os cantadores Louro Bran-
co, Zé Eufrásio e Antônio Jocélio; A se-
gunda, com Geraldo Amâncio, Moacir 
Laurentino e Gonzaga da Viola, será no 
Espaço Cultural da Adufc-Sindicato (Av. 
da Universidade, 2346 – Benfica), no dia 
14, a partir das 19h30min. A entrada é 
gratuita.  O projeto quer divulgar a can-
toria de viola no meio acadêmico.

     Prof. Claudivan Feitosa
     (85) 3366 9127


