
Testes TOEFL: Grátis
Os alunos regularmente ma-

triculados na UFC podem se 
inscrever, até 6 de junho, para 
aplicações grátis do exame de 
proficiência TOEFL que ocorre-
rão entre os dias 17 de maio a 8 
de junho. Alunos de graduação, 
mestrado ou doutorado devem 
acessar o site do programa Inglês 
sem Fronteiras (IsF) (http://isfa-
luno.mec.gov.br).

     Profa Vládia Cabral
      (85) 3366 7600

Marxismo e religião
O Grupo de Estudos Mar-

xistas (GEM) promoverá o  II  
Colóquio Marx, Marxismo e 
Religião nos próximos dias 20, 
21, 22 e 23. As inscrições podem 
ser feitas até o próximo dia 16 
no blog http://grupodeestudos-
marxistasgemufc.blogspot.com. 
As palestras e debates acontece-
rão no auditório da FEAAC e no 
auditório Rachel de Queiroz, no 
Benfica. Saiba mais no blog.

    Departamento de Filosofia
     (85) 3366 7432

Cineclube Afetos
O Laboratório de Pesquisas 

em Política e Cultura, do Depar-
tamento de Ciências Sociais da 
UFC, exibe o filme Medianeras: 
Buenos Aires na era do amor 
virtual, de Gustavo Taretto, nes-
ta terça-feira (13), às 14h30min, 
na sala de audiovisual daquele 
departamento (Av. da Universi-
dade, 2995). A exibição integra o 
programa do Cineclube Afetos na 
Era das Redes Sociais Digitais.    

      Profa Geísa Mattos
     (85) 3366 7415  

UFC inscreve para novo concurso público: 26 vagas de servidor
Começam hoje (12) e seguem até às 23h59min do dia 20 de maio,  exclusivamente 

pela Internet (www.ccv.ufc.br), as inscrições para o o concurso público (Edital nº 101/ 
2014) que oferta 26 vagas de cargos técnico-administrativos de níveis médio e supe-
rior em diversas áreas para os campi da Universidade Federal do Ceará de Fortaleza 
(20 vagas), Quixadá (3) e Sobral (3).  As taxas de inscrição variam de R$ 60,00 (nível 
médio) a R$ 120,00 (nível superior), enquanto as remunerações vão de R$ 2.412,89 
(nível médio) a R$ 3.765,42 (nível superior). Quem integra o Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal e for membro de família de baixa renda pode 
pedir a isenção da taxa de inscrição hoje (12) e amanhã (13), no site da CCV. A lista de 
isentos sairá no dia 15.  O edital na íntegra está no portal www.ufc.br.

     Coordenadoria de Concursos da UFC
     (85) 3366 9522

Inscrições para o ENEM começam nesta segunda-feira, 12
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), exigidas para 

que os estudantes concorram no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), começaram 
hoje (12) e  terminam às 23h59min de 23 de maio. A inscrição é feita pelo site do Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (www.
is.gd/uo9uJ9). As provas estão marcadas para os dias 8 e 9 de novembro.  A taxa de 
inscrição é R$ 35,00, mas alunos da rede pública de ensino e pessoas cuja renda fa-
miliar seja de até 1,5 salário mínimo per capita estão isentos da taxa de inscrição.  Na 
UFC, o Enem é critério para ingresso na graduação via SiSU, bem  como critério único 
à admissão de graduados e transferidos de outras Instituições de Ensino Superior.

    Pró-Reitoria de Graduação
     (85) 3366 9219
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Semana de Acessibilidade
A Secretaria de Acessibilidade UFC 

Inclui realiza, de 26 a 29 de maio, a II Se-
mana da Acessibilidade. O assunto será 
debatido sob perspectivas interdiscipli-
nares, envolvendo palestras e debates 
nas áreas de educação, esporte, moda e 
saúde. As atividades acontecerão nos 
campi do Benfica, Pici e Porangabuçu. O 
evento é aberto ao público em geral, sem 
necessidade de inscrição prévia ou paga-
mento de taxa. Quem comparecer a pelo 
menos 75% das atividades (três dias) 
receberá certificado de participação. O 
programa está no portal www.ufc.br.

     Secretaria de Acessibilidade
     (85) 3366  7660

Semana de Letras
Com o tema “Amar e Mudar as Letras: 

reformar para melhor formar”, o Centro 
Acadêmico Patativa do Assaré, do Curso 
de Letras da UFC, iniciou hoje o creden-
ciamento para a X Semana de Letras da 
UFC. Mesmo assim, interessados ainda 
podem se inscrever até amanhã (13), no 
blog do evento: www.capavozativa.wix.
com/xsemana. A taxa de inscrição é R$ 
10,00 para estudantes secundaristas e de 
graduação e R$ 20,00 para pós-graduan-
dos e profissionais já atuantes no mer-
cado de trabalho.  O evento segue até o 
próximo dia 16.

      Silvia Cavalleire
     (85) 8613 9417


