
Preparatório para o ENEM
O programa Pré-Vestibular, 

do Centro de Ciências da UFC, 
oferta 60 vagas para o curso pre-
paratório intensivo, com vistas às 
provas do Exame Nacional do En-
sino Médio (ENEM), que serão 
aplicadas em novembro. As ins-
crições podem ser feitas das 15h 
às 19h, no bloco 902 do Campus 
do Pici Prof. Prisco Bezerra (Av. 
Mister Hull, s/n, Pici).

     Prof. Carlos Falconiere
      (85) 3366 9780

Cine Refluxus
Na próxima quinta-feira 

(22), o Cine Refluxus, cineclube 
do curso de Cinema e Audio-
visual da UFC, exibe, na Casa 
Amarela Eusélio Oliveira, às 14h,  
Doce Amianto, longa-metragem 
da produtora cearense Alumbra-
mento, dirigido por Guto Paren-
te e Uirá dos Reis. Os diretores  
estarão presentes para debate 
com o público. A entrada é gra-
tuita.

    Profa  Daniela Dumaresq
    (85) 3252 2041

Novo curso de graduação
O novo curso de graduação 

da UFC,  Engenharia de Teleco-
municações,  foi apresentado du-
rante o CT Quer Você, evento  do 
Centro de Tecnologia destinado 
a orientar estudantes do ensino 
médio sobre a carreira nas áreas 
de Engenharia, Arquitetura e De-
sign. A nova graduação ofertará 
60 vagas em turno integral, com 
duração de dez semestres, para os 
candidatos ao SiSU.

     Prof. Yuri Carvalho 
     (85) 3366 9470

Pró-Reitoria de Graduação inscreve para mudança de curso 
Até a próxima quinta-feira (22), a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Uni-

versidade Federal do Ceará recebe inscrições, exclusivamente pela Internet (www.pro-
grad.ufc.br), para o processo de seleção de mudança de curso para 2014.2.  Podem 
participar alunos regularmente matriculados ou com matrícula trancada no semestre 
2014.1 em cursos de graduação presenciais da UFC.  São ofertadas 118 vagas, sendo 
110 delas em Fortaleza e as oito restantes em Sobral. A lista de cursos, com as respec-
tivas quantidades de vagas, está disponível no Anexo I do Edital nº 12/2014, que pode 
ser acessado no site da Prograd.  O processo de seleção será composto de duas etapas, 
com resultado final previsto para 12 de junho. Nos casos de pedidos indeferidos, o can-
didato tem o direito de recorrer da decisão, conforme as regras do Edital.

    Coordenadoria de Planejamento, Informação e Comunicação da Prograd 
     (85) 3366 9036

Meditação aberta ao público será realizada hoje na Reitoria
Pela primeira vez o projeto Meditação na UFC promoverá vivência no Campus do 

Benfica. O encontro, aberto ao público, será hoje (20), no jardim interno da Reitoria 
(em frente à Concha Acústica), às 18h. O projeto é desenvolvido desde o ano passado 
pela Prof ª Lúcia Rejane Barontini, vice-diretora do Instituto de Educação Física e Es-
portes (Iefes) e por alunos da disciplina Educação e Meditação, do Iefes. No próximo 
dia 27, a edição do Meditação na UFC será no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, 
embaixo da Biblioteca Central. Para participar, a pessoa só precisa comparecer levan-
do seu tapete, colchonete ou manta para sentar. É recomendável usar roupa leve e con-
fortável.   A iniciativa conta com o apoio da organização internacional Arte de Viver. 

     Profa Lúcia Rejane Barontini
     (85) 3366 9533
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Tradicional e contemporâneo
O Programa Locus – Memória, Va-

lorização e Identificação da Cultura Ser-
taneja, vinculado ao  Departamento de 
Psicologia da UFC, realiza hoje (20), a 
partir das 16h, o evento A Importância 
da Documentação das Tradições Cultu-
rais do Mundo Rural na Contempora-
neidade.  Será no Auditório José Albano, 
na área I do Centro de Humanidades 
(Av. da Universidade, 2683, Benfica). A 
entrada é gratuita e as inscrições serão 
feitas no local do evento, antes do iní-
cio. Como atividade complementar, será 
emitida declaração de participação. 

    Profa  Lúcia  Siebra
     (85) 3366 7648

Brincar na UFC
O Dia Internacional do Brincar é 28 

de maio.  Para comemorar a data, será re-
alizado o 4º Brincar na UFC: um Direito 
de Todos nos dias 30 e 31 de maio e 1º 
de junho. Jogos, cinema, teatro, exposi-
ções fazem parte da programação aberta 
ao público em locais como a Casa de José 
de Alencar, a Seara da Ciência, a Casa 
Amarela Eusélio Oliveira, a Secretaria de 
Acessibilidade UFC Inclui e o Museu de 
Arte da UFC (MAUC). A promoção é 
do Centro de Estudo sobre Ludicidade 
e Lazer (Celula), do Iefes, e tem apoio da 
Pró-Reitoria de Extensão.

     Prof. Marcos Teodorico de Almeida
      (85) 3366 9216


