
Ciência sem Fronteiras
    A Coordenadoria de Assuntos 
Internacionais da UFC ofere-
ce em seu site (www.cai.ufc.br) 
acesso on-line a informações so-
bre os novos editais do programa 
Ciência sem Fronteiras (CsF), 
do Governo Federal, voltado 
para alunos e coordenadores de 
cursos. Ao todo, são 23 editais 
do CsF (156 a 178/2013) atual-
mente abertos.          
            CAI-UFC
            (85) 3366 7333

Para empreendedores
“Empreendedorismo e Ino-

vaçã Digital” é o tema da palestra 
e mesa-redonda que a  empresa 
júnior do Curso de Engenharia 
de Teleinformática, GTi En-
genharia Júnior, promove hoje 
(11), às 14h, no Auditório Cân-
dido Pamplona, no Centro de 
Tecnologia da UFC (Bloco 714), 
no Campus do Pici. O evento é 
aberto e não é necessário realizar 
inscrição. 

     João Marcos Vasconcelos
     (85) 8773 8091

Cine Refluxus
Mais um ano (2010), de 

Mike Leigh, é o filme a ser exibi-
do quinta-feira (14), às 14h, no 
Cine Benjamin Abrahão, da Casa 
Amarela Eusélio Oliveira (Av. da 
Universidade, 2591, Benfica). A  
promoção é do Cine Refluxus, 
projeto de extensão do Curso de 
Cinema e Audiovisual da UFC. 
Grátis. No enredo, um casal de 
meia-idade vive feliz e parentes 
e amigos não têm a mesma sorte.

    Prof ª Daniela Dumaresq
     (85) 3252 2041 

Seara da Ciência recebe Feira de Ciência, Cultura e Arte
 Começa hoje (11) e prossegue até quinta-feira (14), na Seara da Ciência, no 
Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará, a III Feira Municipal de Ciência, 
Cultura e Arte de Fortaleza. O evento é feito em parceria com a Secretaria Municipal da 
Educação de Fortaleza (SME) e vai envolver todas as escolas do Sistema Público Mu-
nicipal de Ensino Fundamental de Fortaleza (do 1º ao 9º ano e Educação de Jovens e 
Adultos).  Durante os quatro dias, de 8h às 17h, serão apresentados projetos de pintura, 
artes plásticas, dança, teatro, música e exposições de trabalhos de ciências. A abertura 
nesta segunda feira (11) será às 9h. No programa, haverá apresentação da peça “De-
bates Póstumos” do Grupo de Teatro Científico da Seara da Ciência.  A programação 
completa e outras informações estão no site  www.seara.ufc.br.  

     Prof. Marcus Vale
     (85) 3366 9245

Semana de Música Percussiva vai movimentar o Campus do Pici
Shows, palestras e oficinas fazem parte da programação da III Semana de Música 

Percussiva (Semup) da UFC, que acontece nos próximos dias 14, 15 e 16, no Curso 
de Música, do Instituto de Arte e Cultura da UFC, no Campus do Pici, em Fortaleza. 
O evento é promovido pelo Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada, 
da UFC. Qualquer pessoa interessada, mesmo sem conhecimento de música e percus-
são, pode participar. As inscrições podem ser feitas no site semupufc.blogspot.com.
br ou presencialmente, no Curso de Música, das 10h às 12h.  Entre os convidados 
estão a Prof ª Carmen Saenz, da Universidade Federal do Cariri,  o babalorisá Thomaz 
Ragazzi, o percussionista Marcello Santos e o mestre de cultura Descartes Gadelha.

      Comissão Organizadora
      casacaiada@gmail.com
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Cursinho para o ENEM
O programa Pré-Vestibular do Cen-

tro de Ciências da UFC está com inscri-
ções abertas para o curso preparatório 
para o Enem 2014. São ofertadas 400 va-
gas e podem se inscrever estudantes que 
estejam concluindo ou tenham concluí-
do o Ensino Médio.  As aulas começam 
no dia 6 de janeiro de 2014 e ocorrem de 
segunda a sexta-feira, das 18h30min às 
22h, e aos sábados, das 8h às 11h30min. 
As inscrições estão sendo realizadas no 
horário das 15h às 19h, no bloco 902, no 
Campus do Pici (Av. Mister Hull, s/n, 
Pici). O valor da taxa é R$ 60,00.

      Prof. Carlos Falconieri
      (85) 3366 9780 

Publicidade e Propaganda 
 Com o tema “Comunicação Integra-

da de Marketing”, a III Semana de Pu-
blicidade e Propaganda da UFC começa 
hoje (11) e segue até quarta-feira (13), 
em diversos locais do Campus da UFC 
do Benfica.  A realização é do Programa 
de Educação Tutorial de Comunicação 
Social da UFC (PETCom). A mesa de 
abertura sobre “Comunicação Integra-
da” acontece hoje, às 18h, no auditório 
do Bloco Didático III da FEAAC. Toda 
a programação é aberta ao público e as 
inscrições podem ser realizadas no dia 
do evento.  Detalhes no site www.ufc.br.

       Pedro Borges 
     (85) 9613 6385


