
Cine Freud
  O filme franco-canadense Lé-
olo, dirigido por Jean-Claude 
Lauzon, é o longa programado 
pelo Cine Freud para a próxi-
ma quarta-feira (12), às  14h, 
na Casa Amarela Eusélio Oli-
veira (Av. da Universidade, 
2591).  O Cine Freud é um 
projeto de extensão ligado ao 
Departamento de Psicologia 
da UFC. A entrada é grátis.     
           Cine Freud         

     (85) 3366 7727

 Extensão em Psicologia
Estão abertas até o dia 26 

de julho inscrições para o cur-
so de extensão “Infância e ado-
lescência: um enfoque psicoló-
gico na contemporaneidade”. 
Podem participar estudantes 
(a partir do 3º semestre) e pro-
fissionais de Psicologia. Inte-
ressados podem comparecer, 
das 8h às 17h, na Coordena-
ção de Psicologia do HUWC 
(Rua Capitão Francisco Pedro, 
1290, Rodolfo Teófilo).

    Cristiana Carla Medeiros         
      (85) 3366 8230

 Estética e Literatura
A primeira fase de inscrições 

para o I Encontro Nacional de 
Estética, Literatura e Filosofia 
(ENELF),  será  até 15 de junho. O 
Encontro acontecerá de 18 a 20 de 
setembro, na UFC, e é aberto a alu-
nos e professores de cursos como 
Letras, Filosofia, História, Ciências 
Sociais e Comunicação Social.  Ins-
crições e outras informações: www.
enelf.com.br.

      Comissão Organizadora         
      enelf2013@gmail.com

Aberto processo de solicitação de reabertura de matrícula 
Estudantes que abandonaram curso de graduação na Universidade Federal do Ce-

ará podem solicitar reabertura de matrícula até quarta-feira (12). Em Fortaleza, os 
interessados devem fazer o requerimento no setor de protocolo da Pró-Reitoria de 
Graduação,  no térreo da Biblioteca Central, Campus do Pici. No Interior, o local da 
inscrição é a coordenação de seus respectivos cursos. No ato da inscrição, o interes-
sado recebe um canhoto com dados sobre data e local previstos para a divulgação 
do resultado. Após análise das solicitações, a Pró-Reitoria irá encaminhar os nomes 
dos aprovados a suas respectivas coordenações de curso para que estas elaborem um 
plano de estudos. Esse material deve ser assinado pelo aluno, junto com o termo de ci-
ência do reinício do curso. Somente após esse procedimento, a matrícula será reaber-
ta, e o estudante passará a ter acesso, dentro do período estabelecido pelo respectivo 
departamento acadêmico, à efetivação da matrícula. 

     Pró-Reitoria de Graduação
      (85) 3366 9036

 Departamento de Cirurgia comemora cinquentenário
O Departamento de Cirurgia da UFC completa 50 anos de pesquisas e serviços na 

área de Medicina. Para comemorar, realiza a 21ª edição da Jornada Anual de Cirurgia, 
no período de 12 a 15 de junho. A abertura será às 20h, no Auditório da Reitoria da 
UFC, com palestra do Prof. João Martins de Sousa Torres intitulada “Régis Jucá – pas-
sado, presente e futuro”, em referência ao pioneiro no Norte e Nordeste em cirurgia de 
revascularização do miocárdio com ponte de safena. A seguir,  a Comenda de Distin-
ção no Ensino da Cirurgia será entregue aos cirurgiões Francisco José Roque e Olavo 
Napoleão. Haverá também entrega de medalha comemorativa do  departamento. Nos 
outros dias, o evento prossegue no  Praiano Hotel, na Avenida Beira-Mar. 

     Departamento de Cirurgia
      (85) 3366 8062
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Ciência sem Fronteiras
Quer participar de intercâmbio no 

Reino Unido através do Programa Ciên-
cia sem Fronteiras (CsF)? Esclareça todas 
as dúvidas hoje (10), indo ao Auditório 
José Albano (área 1 do Centro de Huma-
nidades – Campus do Benfica). Haverá 
palestra, das 14h às 15h30min, voltada 
para estudantes de graduação e interes-
sados em geral. Depois, das 16h às 17h, 
haverá apresentação sobre o CsF em insti-
tuições do Reino Unido conveniadas com 
o Governo Federal e mesa-redonda para 
professores, funcionários e pesquisadores 
de pós-graduação. 

     Coord. de Assuntos Internacionais 
     (85) 3366 7333

Bolsas para o Timor Leste
Estudantes de pós-graduação, pes-

quisadores e docentes brasileiros podem 
inscrever-se até o próximo dia 12, para 
seleção de bolsistas do Programa de Qua-
lificação de Docentes e Ensino de Língua 
Portuguesa no Timor Leste (PQLP). 
O processo é feito pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes). Os selecionados irão  atu-
ar na qualificação de docentes e ensino de 
Língua Portuguesa naquele país asiático. 
O Edital nº 22/2013 pode ser acessado 
no site www.capes.gov.br, no link “Edi-
tais abertos”.

    Assessoria de Comunicação da Capes 
     (61) 2022 6210

 

           


