
Lançamento de livro
O livro Humanismo Vital 

(Editora CRV, 130p, R$ 30,00),  
do Prof. Francisco Silva 
Cavalcante Jr., do Instituto de 
Educação Física e Esportes 
(Iefes) da UFC, escrito em 
coautoria com André Feitosa 
de Sousa e Yuri de Nóbrega 
Sales, será lançado no próximo 
dia 25, às 19h30min, na sede 
da ADUFC-Sindicato.
           Prof. Fco. Cavalcante Jr.        

     (85) 3366 9533

Conflitos de terra
O I Seminário Conflitos 

Territoriais e Cartografia So-
cial recebe inscrições até o pró-
ximo dia 25, no site do Labo-
ratório de Geoprocessamento 
da UFC/Labocart-UFC, (is.
gd/7muZJ7). O evento, aberto 
ao público, será realizado nos 
dias 5 e 6 de julho no auditório 
do Departamento de Geogra-
fia, no bloco 911 do Campus 
do Pici, em Fortaleza. A taxa 
de inscrição é de R$ 20,00. 

      Labocart-UFC         
      (85) 3366 9855

Concurso de fotografia
Estudantes de graduação e pós-

-graduação, docentes e pesquisado-
res brasileiros, além de estrangeiros 
com visto permanente no País, 
podem se inscrever para o Prêmio 
de Fotografia Ciência e Arte 2013, 
promovido pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq). Acesse o 
edital e ficha de inscrição no site 
www.premiofotografia.cnpq.br.

      CNPq         
      www.cnpq.br

 CCV lança edital para cursos das Casas de Cultura Estrangeira
A Coordenadoria de Concursos (CCV) da UFC lança hoje (17), em seu site 

(www.ccv.ufc.br), o edital de seleção para os cursos das Casas de Cultura Estrangeira 
da Universidade Federal do Ceará. São ofertadas 616 vagas para os cursos de Alemão, 
Espanhol, Esperanto, Francês, Inglês e Italiano. As inscrições estão programadas para 
o período de 9 a 18 de julho, exclusivamente pelo site da CCV. A taxa será no valor de 
R$ 50,00. Os beneficiários do Cadastro Único do Governo Federal poderão solicitar 
a isenção da taxa nos dias 1º e 2 de julho. As provas serão aplicadas no dia 4 de agosto, 
das 9h às 13h, exclusivamente em Fortaleza. As Casas de Cultura representam o maior 
projeto de extensão do Brasil no ensino de idiomas. 

      CCV
      (85) 3366 9522
    

 Ampliado sistema de ônibus  na UFC para professor e servidor
Agora, além dos alunos, os professores e servidores técnico-administrativos da 

UFC poderão utilizar o sistema de ônibus que está fazendo o transporte gratuito de 
estudantes entre os campi do Pici, do Porangabuçu e do Benfica, em Fortaleza, des-
de o último dia 10. A decisão foi tomada pelo Reitor Jesualdo Farias em conjunto 
com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Três veículos servem ao sistema fazendo 
o trajeto circular Pici-Porangabuçu-Benfica-Pici diariamente, das 8h às 18h. Para ter 
acesso aos ônibus, os docentes e servidores técnico-administrativos devem apresentar 
documento que comprove sua ligação com a UFC. Os estudantes precisam apenas 
apresentar as carteiras fornecidas pela Etufor. Alunos novatos, que ainda não possuem 
a carteira, podem  apresentar o comprovante de matrícula.  Para saber os pontos de 
embarque e desembarque, acesse www.ufc.br.

     Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
      (85) 3366 7470
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Inscrições: livros-reportagem
Até o próximo dia 28, ficam abertas 

inscrições para a seleção de livros-repor-
tagem a serem publicados pelas Edições 
UFC. Podem candidatar-se alunos e ex-
-alunos do Curso de Graduação em Jor-
nalismo da UFC que apresentaram essa 
forma de trabalho de conclusão de cur-
so, entre janeiro de 2012 e abril de 2013. 
As inscrições são feitas das 8h30min 
às 11h30min ou das 14h30min às 
17h30min, na secretaria da Coordenado-
ria de Comunicação Social e Marketing 
Institucional (CCSMI), na Reitoria, do 
Benfica. Acesse o edital em www.ufc.br.

     CCSMI 
     (85) 3366 7319

Intercâmbio Brasil-EUA
Luiz Valcov Loureiro, diretor executi-

vo da Comissão Fullbright para Intercâm-
bio Educacional entre Estados Unidos e 
Brasil, faz palestra na próxima quinta-feira 
(20),  às 14h30min, no Auditório do Cen-
tro de Tecnologia da UFC (Campus do 
Pici, bloco 711).  No encontro, estudan-
tes e pesquisadores da UFC interessados 
em ter uma experiência acadêmica fora 
do Brasil poderão dirimir dúvidas sobre 
as oportunidades de estudo em univer-
sidades norte-americanas conveniadas. 
Para a palestra, não é necessário fazer 
inscrição prévia.

     Coord. Assuntos Internacionais 
     (85) 3366 7336

 

           


