
Novo Jornal da UFC
Está disponível no portal da 

UFC a edição de abril do Jornal da 
UFC. Os 50 anos do golpe militar, 
as inovações produzidas por alunos 
do curso  de Sistemas e Mídias Di-
gitais da UFC, as transformações 
provocadas pelo Curso de Gastro-
nomia no mercado local, informa-
ções sobre avaliação de servidores 
e as atrações do roteiro cultural. O 
JUFC também será distribuído im-
presso.

     Coord. Comunicação    
      (85) 3366 7331

Publicidade e saúde
O Curso de Publicidade e Pro-

paganda da UFC apresenta de hoje 
(7) até sexta-feira (11) a campanha 
Publicidade e Vida Saudável, realiza-
da pela equipe Inspira Ação, formada 
por alunos da disciplina de Labora-
tório de Publicidade. Palestra,  dicas 
de alimentação e gincana estão no 
programa, que objetiva discutir os 
exageros da vida saudável na mídia. 
Saiba mais na fan-page: www.face-
book.com/inspiraaacao.       

     Amanda Carvalho
      (85) 9693 9211

Palestra: tributação
O C.A. de Ciências Contá-

beis, da Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária e Conta-
bilidade (FEAAC), da UFC, está 
com inscrições abertas, no ende-
reço is.gd/EjHy3c, para palestra 
sobre tributação federal e pla-
nejamento tributário, a ser dada 
pela contadora Francisca Augusta 
Barbosa. O evento ocorre no dia 
12, às 8h, na sede do C.A. (Av. da 
Universidade, 2486 – Benfica).

     Everlane Pessoa
     (85) 9748 9588

Seara da Ciência oferta 155 vagas para alunos de escola pública
A Seara da Ciência, equipamento de difusão científica da Universidade Federal do 

Ceará, oferta 155 vagas em cursos básicos gratuitos de Astronomia, Física, Matemá-
tica, Química e Biologia, destinados a alunos de escolas públicas do Ceará. Vagas re-
manescentes poderão ser ocupadas por estudantes de instituições particulares. Jovens 
do ensino médio são o principal público-alvo, mas, no Curso de Astronomia, também 
serão aceitos alunos de oitavo e nono ano do ensino fundamental. A matrícula será 
feita por ordem de chegada. Os interessados devem comparecer à Seara de segunda a 
sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, levando carteira 
de estudante e declaração de matrícula, emitida pela escola. O endereço da Seara é 
Rua Dr. Abdênago Rocha Lima, s/n (ao lado da entrada do Campus do Pici pela Av. 
Humberto Monte).  

      Seara da Ciência da UFC
     (85) 3366 9245

Semana de Jornalismo debate cobertura política em ano de eleição
    A 5ª Semana de Jornalismo (Sejor) da UFC começa hoje segunda-feira (7) e segue até 
a próxima quinta (10), sempre às 18h, no Auditório Rachel de Queiroz (Av. da Universi-
dade, 2762, área 2 do Centro de Humanidades, Benfica).  No evento, jornalistas, políti-
cos e integrantes de movimentos sociais e de mídia livre debaterão com professores e 
estudantes a cobertura política em ano eleitoral. O evento, promovido pelo Programa 
de Educação Tutorial (PET) de Comunicação Social, é aberto ao público. Pela ma-
nhã, o PET promove também o Ciclo de Jornalismo Especializado, no auditório do 
Programa de Pós-Graduação em História da UFC, no mesmo endereço. O evento é 
aberto ao público. Saiba mais no site do curso (www.dcs.ufc.br).
            Curso de Jornalismo
            (85) 3366 7718
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Cursos para servidores 
As Pró-Reitorias de Graduação 

(Prograd) e de Gestão de Pessoas 
(Progep) da UFC firmaram parceria 
para ofertar cursos relativos ao ensino 
e à pesquisa para servidores técnicos e 
docentes. O primeiro é sobre Didática 
do Ensino Superior, a ser ministrado 
pela Prof ª Carmensita Matos Braga 
Passos. O curso, com 20 horas-aula, 
começa no próximo dia 16, das 9h às 
12h, e prosseguirá – sempre às quartas-
-feiras – nos dias 23 de abril, 7, 14, 21 
e 28 de maio e 4 de junho. Inscrições e 
informações: www.progep.ufc.br.

      Progep
     (85) 3366 7406

Seminário: Bauhaus
A Casa de Cultura Alemã, o Departa-

mento de Arquitetura, Urbanismo e De-
sign, e o Instituto Cultura e Arte da UFC 
realizam hoje  (7) o seminário Bauhaus, a 
Vigência do Moderno. O evento acontece 
das 8h30min às 18h, no Auditório da Rei-
toria, no Campus do Benfica. A entrada é 
gratuita, mas é preciso realizar inscrição 
prévia através do e-mail cca@ufc.br. O 
evento vai discutir a situação urbana das 
grandes cidades brasileiras através de ele-
mentos do pensamento dos integrantes 
da Bauhaus, a histórica escola de design e 
arquitetura alemã.    

     Ute Hermanns
     (85) 3214 4032


