
Aulão para o ENEM
      Estão abertas, no site www.pnv.
ufc.br, as inscrições para o “Aulão 
de Véspera” a ser realizado pelo 
Projeto Novo Vestibular (PNV) 
para alunos que farão a prova do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). O aulão é aberto ao pú-
blico e acontecerá no próximo dia 
24 de outubro, às 18h, no auditó-
rio da FEAAC (Rua Marechal De-
odoro, 400, Benfica),  Fortaleza.
             PNV/UFC
            (85) 8705 0999

Mostra de Vestuário
Acontece hoje (21), no Au-

ditório Valnir Chagas da Facul-
dade de Educação da UFC (Rua 
Waldery Uchoa, 1 – Benfica), a I 
Mostra Vestuário em Arte, pro-
movida pelo projeto de extensão 
“Vestuário em Arte: a produção 
de artesanato e confecção com 
retalhos”. Das 8h30min às 17h, 
ficarão expostos produtos de 
confecção e artesanato feitos 
com aproveitamento de retalhos.
            Clébia Freitas
            (85) 3366 9107

Bolsa para a Austrália
Quer estudar na Austrália? 

O governo australiano lançou o 
concurso “Conquiste seu Futuro 
sem Limites”, que premiará um 
estudante universitário com bol-
sa de um ano naquele país, com 
todas as despesas pagas. A com-
petição tem caráter mundial e é 
feita pela Internet (futureunlimi-
ted.com.au). O vencedor  estu-
dará de fevereiro a dezembro de 
2014 e contará tudo em um blog.

     Embaixada  da Austrália
     embaustr@dfat.gov.au

Plano Diretor de TI  da Universidade é aprovado 
     Foi aprovado na sexta-feira (18), em reunião presidida pelo Reitor Jesualdo Farias, na Reitoria da 
Universidade Federal do Ceará, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da UFC. O Plano é um 
instrumento de planejamento, gestão e diagnóstico dos recursos e processos de TI na Instituição. A 
aprovação foi feita pelo Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação (CATI), que reúne um 
representante da cada unidade acadêmica e administrativa da Instituição. “O Plano Diretor terá prazo 
até 2017 para ser concluído, sendo revisado a cada ano, com validade de 2013 a 2017. Há ações previs-
tas nele que já estão em andamento, como o Plano de Segurança da Informação (PSI), a capacitação e a 
reestruturação da TI da Universidade”, diz o diretor executivo da STI, Prof. José Antônio Fernandes de 
Macêdo. Outra iniciativa do Plano Diretor é a construção de uma sala-cofre para abrigar o atual Data-
-Center da Instituição, em fase de conclusão.
            Prof. José Antônio Fernandes de Macêdo
            (85) 3366 9999

Encontro de meditação acontece quinta-feira no Campus do Pici
A meditação como recurso para lidar com o estresse e os desafios profissionais e 

acadêmicos. Com essa proposta, a comunidade universitária poderá vivenciar a expe-
riência no  encontro de meditação que acontecerá  quinta-feira (24), às 17h30min, 
no bosque do Instituto de Educação Física e Esportes (Iefes), no Campus do Pici. 
Quem vai conduzir a prática é a Profa Lúcia Rejane de Araújo Barontini, vice-diretora 
do Iefes e coordenadora do Núcleo de Práticas Corporais Integrativas. As inscrições 
são gratuitas, abertas à participação do público em geral e poderão ser feitas no dia 
e local do encontro.  O evento é organizado pelo Iefes em parceria com a Fundação 
Internacional Arte de Viver.     

     Lúcia Rejane de Araújo Barontini
             (85) 3366 7455
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Inscrições: Cordão do Caroá 
O Projeto de Extensão “Brincantes 

Cordão do Caroá” recebe inscrições até 
o próximo dia 31, para a seleção de no-
vos integrantes que desejem participar 
do ciclo natalino biênio 2013/2014 (20 
de dezembro a 6 de janeiro). Podem se 
inscrever estudantes de graduação e pós-
-graduação, servidores técnico-adminis-
trativos, professores e a comunidade em 
geral.  As inscrições, gratuitas, podem ser 
feitas na sede do Projeto (Av. da Univer-
sidade, 2932), das 8h às 12h e das 14h às 
18h, ou ainda pelo e-mail brincantescor-
daodocaroa@gmail.com.  

     Cordão do Caroá
     (85) 8900 8837 / 8898 7047

Lançamento
O livro “O Jogo, o brinquedo e a crian-

ça” será lançado no próximo dia 26 (sá-
bado), às 9h30min, na Casa de José de 
Alencar. A obra reúne oito artigos escritos 
por pesquisadores de diferentes áreas, or-
ganizados pelo Prof. Marcos Teodorico 
Pinheiro de Almeida, do Instituto de Edu-
cação Física e Esportes (Iefes), da UFC, e 
coordenador do Centro de Estudo sobre 
Ludicidade e Lazer (Celula).  A publica-
ção aborda temas como brincar coopera-
tivo na mediação do conflito, brinquedo 
terapêutico, o jogo na educação física e  
socialização da criança.

      Prof. Marcos Teodorico 
             (85) 3366  9507


