
Urgente: cotistas
Dos 143 estudantes da lista 

de espera do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU) que solicita-
ram matrícula na UFC, 46 ainda 
estão com pendências e devem 
regularizar a situação amanhã 
(12). A Pró-Reitoria de Gradua-
ção divulgou os nomes no site da 
Coordenadoria de Concursos da 
UFC (www.ccv.ufc.br). Caso não 
se regularizem, perdem a vaga.       

     Pró-Reitoria de Graduação       
    (85) 3366 9410

Restaurante Universitário
A direção do  Restaurante 

Universitário da UFC informa 
que, devido aos feriados de mar-
ço, as unidades do Benfica e Pici 
não funcionarão na próxima se-
mana nas seguintes datas: 18 e 
19 (feriado de São José, padroei-
ro do Ceará), 25 (Data Magna do 
Ceará, coincidindo com o dia em 
que o Estado libertou os escra-
vos) e 29 (Semana Santa - Paixão 
de Cristo).

    Restaurante Universitário        
    (85) 3366 7441

Maratona de Química
Estão abertas até 19 de abril, 

inscrições para a XVI Maratona 
Cearense de Química dos en-
sinos Fundamental e Médio. O 
interessado deve comparecer à 
Associação Brasileira de Quími-
ca-Ceará, na Rua Floriano Pei-
xoto, 2020. O Departamento de 
Química Analítica e Físico-Quí-
mica e o Centro de Ciências da 
UFC dão apoio. Acesse o edital 
no site www.abq.org.br.  

     Prof. Antonio Magalhães
     (85) 3366 9046

Encontro sobre energias renováveis tem curadoria da UFC
Começa hoje (11) às 16h, no Centro de Eventos do Ceará, o maior encontro sobre 

energias renováveis da América Latina, o Tudo sobre Energia (All About Energy). A 
promoção é do Governo do Estado do Ceará e de empresas privadas, com a curadoria 
de professores dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Química da Univer-
sidade Federal do Ceará, responsáveis pela escolha dos trabalhos científicos a serem 
apresentados. Os alunos da UFC terão desconto na inscrição do evento e poderão 
participar dos debates, mesas-redondas e apresentações de trabalhos pelo valor de R$ 
20,00. Basta apresentar declaração de matrícula à secretaria do evento, até hoje (11), 
no local do encontro. A programação terá conferências, visitas técnicas e exposição de 
pesquisas científicas. 

     Centro de Tecnologia da UFC 
     (85) 3366 9602

Escritório modelo de Arquitetura recebe inscrições de projetos 
O projeto de extensão Canto – Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da 

UFC está com inscrições abertas, até 5 de abril, para seleção de projetos, com deman-
das de caráter comunitário. Podem apresentar propostas para parcerias comunidades 
organizadas, associações comunitárias e ONGs. De acordo com o edital, que contem-
plará um projeto, as entidades ou movimentos proponentes devem estar dentro do 
perímetro urbano de Fortaleza. Para inscrição, a entidade candidata deve encaminhar 
o formulário disponível no site cantoufc.tumblr.com preenchido para o endereço ele-
trônico canto@arquitetura.ufc.br ou para a sede do Canto (Av. da Universidade, 2890, 
Benfica), em Fortaleza. Saiba mais no site (cantoufc.tumblr.com). 

     Canto - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFC 
     (85) 3366 7492
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Plano de Saúde
Servidores docentes e técnico-adminis-

trativos da UFC, na ativa ou aposentados, 
devem encaminhar, até o dia 17 próximo, 
à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Pro-
gep) cópia do extrato de pagamento do 
plano de saúde referente a 2012 (pode ser 
a cópia do comprovante enviado para efei-
to do imposto de renda).  A não entrega do 
documento implica a suspensão do paga-
mento do auxílio-saúde, conforme deter-
mina a Portaria Normativa nº 5, de 11 de 
outubro de 2010, do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão. A Progep fica 
na Rua Paulino Nogueira, 315, no Benfica. 

     Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
     (85) 3366 7410

Vagas para tutores
O Instituto Universidade Virtual 

(UFC Virtual),  integrante do programa 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
está com inscrições abertas, até o próxi-
mo dia 16, para seleção de tutores pre-
senciais. As cinco vagas ofertadas são 
para o para o curso de Licenciatura em 
Matemática, nas cidades de Aracoiaba, 
Beberibe, Maranguape e Quiterianópo-
lis. As inscrições são on-line, e a ficha de 
inscrição pode ser acessada na página: 
bit.ly/XXZIWQ. O candidato deve ser 
graduado em Matemática ou áreas afins. 
A bolsa é de R$ 765,00 mensais.

     Núcleo de Desenvolvimento da Criança
     (85) 3366 9509

 

  


