
Atendimento Psicológico 
      Servidores técnico-adminis-
trativos e docentes interessados 
em atendimento psicológico 
podem procurar o serviço ofe-
recido pela Coordenadoria de 
Qualidade de Vida no Trabalho 
(Coqvt), da Pró-Reitoria de Ges-
tão de Pessoas da UFC (Progep). 
O contato deve ser feito por e-
-mail: diaps.progep@ufc.br.
            Coqvt, da Progep
            (85) 3366 7887

Jornal da UFC no ar
A edição de fevereiro do Jor-

nal da UFC já está disponível on-
-line, em www.ufc.br. A publica-
ção traz notícias sobre mudanças 
na carreira docente, o polo es-
portivo universitário e uma pes-
quisa premiada que identificou 
a eficácia de nanomateriais no 
combate à cárie. Há, ainda, uma 
seção especial para os calouros, 
com um “guia de sobrevivência 
para novatos”.

      Jornal da UFC
     (85) 3366 7331

Cinema africano
De 10 a 14 de fevereiro, a Casa 

Amarela Eusélio Oliveira recebe a 
VII Mostra de Cinema Africano. 
A programação, gratuita, reúne 13 
filmes de ficção e documentários 
sobre os diversos contextos do 
continente africano. Na próxima 
semana, a Mostra segue para o 
Campus da Liberdade, da Unilab. 
A programação está disponível no 
site mostradecinemaafricano.sim-
plesite.com.br.

     Departamento de História
     (85) 3366 7739

UFC dá boas-vindas aos calouros nesta segunda-feira (10)
Diversas unidades acadêmicas da UFC terão programação especial, hoje (10), para 

dar boas-vindas aos calouros e celebrar o início do primeiro semestre letivo. Os alunos 
da segunda chamada do SiSU, mesmo que não tenham ainda confirmado a matrícula, 
também podem participar das solenidades. 

Centro de Humanidades: às 9h, no Auditório José Albano, localizado na Área I do 
CH; FEAAC: às 18h30min, no auditório de seu novo bloco didático (Rua Marechal 
Deodoro, 400 – Benfica); Faculdade de Educação, em dois horários: às 7h30min e às 
18h, no Auditório Valnir Chagas.  Centro de Ciências: às 8h30min, no Auditório Rei-
tor Ícaro de Sousa Moreira (Bloco 902, Campus do Pici Prisco Bezerra); Centro de 
Ciências Agrárias: às 8h, no auditório da Zootecnia (Bloco 809 – Pici); Centro de Tec-
nologia: às 8h30min, no Auditório Cândido Pamplona (Bloco 712, Pici).

    Veja a programação completa no Portal da UFC:
     www.ufc.br

Calendário do SiSU prossegue ao longo da semana
      A semana que se inicia hoje terá datas importantes para os candidatos do Sistema 
de Seleção Unificada (SiSU). No dia 11 de fevereiro, será lançado edital de lista de 
espera, voltado para quem não passou na primeira opção de curso nas duas chamadas 
regulares do SiSU. A inscrição é feita pela Internet (sisu.mec.gov.br). Além disso, a 
Pró-Reitoria de Graduação da UFC receberá, somente no dia 14 de fevereiro, a docu-
mentação comprobatória pendente dos cotistas que tiveram sua matrícula indeferida 
na segunda chamada regular do Sistema. O candidato deve ficar atento ao resultado 
da análise de documentação, que será divulgado no dia 12 de fevereiro no site da Co-
ordenadoria de Concursos (CCV). Saiba mais em is.gd/Ux50sn.
          Pró-Reitoria de Graduação
             (85) 3366 9036
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Quase 3 mil bolsas de graduação
Como incentivo às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, a UFC 
oferece este ano um total de 2.995 bol-
sas de estudos para alunos de gradua-
ção, todas  no valor de R$ 400,00. Elas 
são ofertadas por diferentes pró-rei-
torias e secretarias e possuem data de 
inscrição, critérios e processo seletivo 
específicos. Os interessados podem 
conferir o quantitativo e os detalhes 
sobre a oferta no portal da UFC: www.
ufc.br. Dúvidas devem ser esclarecidas 
diretamente no setor responsável pelo 
benefício. 
             Confira notícia completa sobre o tema:

     bit.ly/1bw1xkN

Judiciário, Literatura e Direitos  
O Grupo Transdisciplinar de Estudos 

Interinstitucionais (G-Teia) e o Núcleo 
Interdisciplinar em Direito e Dramatur-
gia (Nididra) estão com inscrições aber-
tas até o dia 28. Os selecionados parti-
ciparão do ciclo de estudos e pesquisas 
sobre dois eixos temáticos: “Juízes na 
literatura e no teatro”, ligado ao Nididra, 
e “Poder judiciário e direitos humanos”, 
ligado ao G-Teia. Ao final, prepararão 
artigos para publicação em revistas espe-
cializadas ou em obra coletiva, organiza-
da pelo grupo. A seleção consta de prova, 
entrevista e análise curricular.

       Prof. Flávio Gonçalves
     (85) 9634 9457


