
Novos sites na UFC
     Estão disponíveis os dois novos 
sites institucionais da Pró-Reito-
ria de Graduação (www.prograd.
ufc.br) e do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU) na UFC (www.
sisu.ufc.br). Nos sites, que se-
guem o padrão visual do Portal da 
Instituição, o público interessado 
vai encontrar, além de informa-
ções, documentos como editais e 
formulários. 
            Div. Portais Universitários
            (85)3366 9999

Cursos: Administração 
O Programa de Educação 

Tutorial (PET) do Curso de Ad-
ministração da UFC promove, a 
partir de amanhã (6) e nos dias  
7 e 8, o III PET Dissemina, com 
a oferta de seis minicursos  sobre 
temas relativos à área. As inscri-
ções estão abertas no 2º andar 
do prédio da Faculdade de Eco-
nomia, Administração, Atuária 
e Contabilidade (FEAAC), no 
Campus do Benfica. 

    Artur Juvêncio de Freitas
            (85) 8619 4483

Palestra: telessaúde: 
O Núcleo de Telessaúde 

(Nuteds) da UFC realiza quarta-
-feira (7), às 15h, a palestra “Uso 
da telemetria (CORTEX) e ca-
pacidade cardiopulmonar em 
doenças crônicas”. A atividade 
será ministrada pela doutora 
em Reabilitação e Tecnologia 
em Saúde pela Universidade de 
Barcelona (Espanha), Maria Ro-
senilda de Carvalho. Saiba mais: 
www.nuteds.ufc.br/telessaude.

     Nuteds/UFC
     (85) 3366 8055  

Projeto amplia contato da UFC como a comunidade externa
O projeto Conhecendo a Extensão da UFC será lançado no próximo dia 17  pela 

Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará. A proposta é levar o pú-
blico em visitas monitoradas e gratuitas aos projetos de extensão desenvolvidos por 
alunos, professores e técnico-administrativos no ambiente universitário, proporcio-
nando mais vínculos entre a UFC e a comunidade.  O primeiro roteiro inclui visita à 
Seara da Ciência, no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, bem como a outros espaços 
do campus. O percurso será feito de ônibus, saindo do Museu de Arte da UFC (Av. 
da Universidade, 2854, Benfica), às 8h30min, no sábado (17). Inscrições pelo e-mail 
conhecendoaufc@gmail.com. nome, e-mail, informando telefone para contato. Mais 
detalhes sobre o projeto estão no portal da UFC (www.ufc.br).

    Pró-Reitoria de Extensão
     (85) 3366 7452  

Aprovada concessão dos auxílios creche e emergencial
Na UFC, estudantes mães que comprovem vulnerabilidade socioeconômica terão 

direito ao  auxílio creche. Já alunos com a mesma vulnerabilidade que, por algum mo-
tivo, tenham perdido os prazos dos editais de concessão de bolsas estudantis, terão 
direito ao auxílio emergencial. Os benefícios, propostos pela Pró-Reitoria de Assun-
tos Estudantis (PRAE), foram regulamentados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE) da UFC, no último dia 26.  O auxílio creche será concedido às mães 
estudantes com filhos a partir de seis e até 59 meses de idade, no valor de R$ 210,00.   
O emergencial é no valor de R$ 400,00.  Mais informações podem ser obtidas na 
PRAE (Rua Paulino Nogueira, 315 – Benfica) ou pelo telefone abaixo..

      PRAE
      (85) 3366 7440 
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Meditação no Benfica e Pici 
Os Encontros de Meditação na UFC 

têm novidade este mês: no dia 20, a prá-
tica chega ao Campus do Benfica. Será às 
18h,  nos jardins da Reitoria. O evento,  
gratuito e aberto ao público, é condu-
zido pela Prof ª Lúcia Rejane de Araújo 
Barontini, vice-diretora do Instituto de 
Educação Física e Esportes e coordena-
dora do Núcleo de Práticas Corporais 
Complementares no Instituto. Conta 
com o apoio da organização internacio-
nal Arte de Viver.  No dia 27 de maio, 
o encontro será embaixo da Biblioteca 
Central (Campus do Pici), às 18h.

    Prof ª Lúcia Rejane de Araújo Barontini
            (85) 3366 9533

Inglês sem Fronteiras
O Núcleo de Línguas (NucLi) do 

programa Inglês sem Fronteiras (IsF), 
do Governo Federal, recebe inscrições 
até o próximo dia 8 para novos cursos 
presenciais de inglês a interessados em 
ingressar no programa Ciência sem 
Fronteiras. As inscrições serão efetuadas 
exclusivamente pela Internet. Os cursos 
visam à preparação de alunos que ainda 
não têm proficiência na língua inglesa.  
Para fazer a inscrição, os interessados de-
vem acessar o site  isf.mec.gov.br. As au-
las terão início em 23 de maio, no Centro 
de Humanidades I, Benfica.

     Inglês sem Fronteiras
     (85) 3366 7600


