
Feira de Artesanato
No próximo domingo (6), 

das 10h às 16h, será realizada a se-
gunda edição da Feira de Artesa-
nato Iracema) na Casa de José de 
Alencar. Todas as criações expos-
tas pelos artesãos são inspiradas 
no romance Iracema do escritor 
cearense que dá nome à Casa. A 
Feira acontece todo primeiro do-
mingo de cada mês e é aberta ao 
público em geral.

      Frederico Pontes
    (85) 3229 1898

Prorrogação: dança
Ainda dá tempo! Foram 

prorrogadas até 11 de julho as 
inscrições de servidores para as 
novas turmas do projeto Dan-
ça2014. A iniciativa, que oferece 
aulas de dança de salão, é da pela 
Divisão de Programas e Projetos 
Culturais (DiPPC), ligada à Co-
ordenadoria de Organização e 
Qualidade de Vida no Trabalho 
(CoQVT) da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas da UFC.

    DiPPC-Progep
    (85) 3666 7412

Dia do Biotecnólogo
Hoje, 30 de junho, é come-

morado o Dia do Profissional 
em Biotecnologia. Para marcar a 
data, estudantes de todo o Brasil 
desenvolvem ações simultâneas 
em favor da regulamentação da 
profissão. Na UFC, eles irão di-
vulgar um vídeo em sua página 
institucional(www.biotecno-
logia.ufc.br) e dar informações 
sobre a profissão em suas redes 
sociais.

     Prof. Hermógenes Oliveira
     (85) 3366 9820

 Festa junina na Casa de José de Alencar será na quinta-feira, 3
A 25a edição do São João da Casa de José de Alencar, equipamento cultural da Uni-

versidade Federal do Ceará, acontece na próxima quinta-feira (3), a partir das 19h. A 
festa, com patrocínio do  Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do 
Estado do Ceará (Sintufce), terá como atrações as  bandas Chapéu de Couro e Forró de 
Cabo a Rabo, com forró pé de serra, e o Coral Vozes do Sintufce, além de barracas de 
comidas típicas e muita animação. Este ano, o tema da festa será “Arraiá das 30 horas”. 
Podem participar os servidores da UFC, Universidade Federal do Cariri e Universida-
de da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e seus convida-
dos.Os ingressos estão disponíveis na sede do Sintufce (Av. Waldery Uchoa, 50, Benfi-
ca). Na noite da festa, os participantes devem levar um quilo de alimento não perecível 
e uma lata de leite para doação ao Centro de Convivência e Creche Madre Regina.

     Casa de José de Alencar / Sintufce
      (85) 3229 1898 / 3052 3650

Feira das Profissões prorroga inscrições de voluntários e escolas
Vai até 11 de julho o prazo de inscrições de alunos voluntários para a VI Feira 

das Profissões da UFC. O evento será realizado de 10 a 12 de setembro, no Campus 
do Pici Prof. Prisco Bezerra, em Fortaleza. Os voluntários terão direito à integrali-
zação curricular de 32 horas como atividades complementares. As escolas interessa-
das em visitar a Feira também podem se cadastrar. Em ambos os casos, as inscrições 
ocorrerão exclusivamente pela Internet, no site da Pró-Reitoria de Graduação (www.
prograd.ufc.br).  O evento é voltado para estudantes do ensino médio de instituições 
públicas e particulares, mas é aberto a todos os interessados em ingressar em um curso 
de graduação da UFC.

     Pró-Reitoria de Graduação
      (85) 3366 9524
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Bibliotecas: funcionamento
As unidades integrantes do Sistema 

de Bibliotecas da UFC retomaram o 
atendimento ao público após o fim da 
greve dos servidores técnico-adminis-
trativos. A direção da Biblioteca Uni-
versitária informa que, até hoje (30), os 
usuários podem devolver as obras em-
prestadas, sem pagar multa. Já durante 
o período de férias, até 27 de julho, as 
unidades funcionarão em regime espe-
cial, normalizando os horários de aten-
dimento ao público no dia 28 de julho. 
Conheça a tabela de horários acessando 
o portal da UFC (www.ufc.br).

     Biblioteca Universitária
     (85) 3366 9507

Vagas nas Casas de Cultura 
Até quinta-feira (3), servidores (do-

centes e técnico-administrativos) e alu-
nos estrangeiros dos programas Estudan-
tes-Convênio de Graduação (PEC-G) e 
de Pós-Graduação (PEC-PG) da UFC 
podem solicitar vaga no 1o semestre dos 
cursos básicos das Casas de Cultura Es-
trangeira (semestre 2014.2). O formulá-
rio para a solicitação está disponível no 
site www.casasdeculturaestrangeira.ufc.
br. A inscrição deve feita pelo candidato 
ou por seu representante na Coordena-
ção Geral das Casas (Av. da Universidade, 
2683, Benfica), das 8h às 12h e das 14h 
às 17h.

    Casas de Cultura Estrangeira


