
Copa: expediente na UFC
    O Gabinete do Reitor informa 
que o expediente de amanhã, dia 
8 de julho, será até as 12h, em 
virtude do jogo do Brasil contra  
a Alemanha, válido pelas semifi-
nais da Copa do Mundo da FIFA 
2014. O Gabinete esclarece, no 
entanto, que os serviços essen-
ciais, como saúde e segurança, 
funcionarão normalmente na 
Universidade. 
            Gabinete do Reitor
            (85) 3366 7306 

Educação e cibercultura
Alunos das licenciaturas e 

do bacharelado em Sistemas e 
Mídias Digitais da UFC podem 
participar do curso Cibercultu-
ra e Educação, a ser ofertado no 
segundo semestre pelo Labora-
tório Interdisciplinar de Forma-
ção de Educadores (LIFE), em 
parceria com a Pró-Reitoria de 
Graduação e o Instituto UFC 
Virtual. Inscrições de 15 a 17 de 
julho, pelo SIGAA.

     Profa Luciana Lima
     (85) 3366 9457

Prêmio Santander
As inscrições para o Prêmio 

Santander Universidades 2014 
ficam abertas até 18 de setem-
bro. Podem inscrever-se alunos 
de graduação e pós-graduação, 
professores-pesquisadores e ins-
tituições de ensino superior. Os 
vencedores dividirão R$ 2 mi-
lhões em prêmios e bolsas inter-
nacionais de estudo. Mais infor-
mações no site www.santander.
com.br/universidades.

     Santander Universidades    
     (11) 3553 2861     

Casas de Cultura inscrevem para semestre I e teste de nível
As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará recebem, até 

o próximo dia 13, inscrições para a seleção do semestre I – período 2014.2 (Edital 
nº 02/2014). São ofertadas 616 vagas, distribuídas entre as Casas de Cultura France-
sa (154), Britânica (110), Portuguesa (110), Hispânica (110), Italiana (66) e Alemã 
(22), além do Curso de Esperanto (44).  As inscrições ocorrem apenas pela Internet 
no site www.ccv.ufc.br até às 23h59min do dia 13.  O candidato deve ter concluído, 
pelo menos, o ensino fundamental. Após enviar os dados, o inscrito deve imprimir o 
boleto bancário e efetuar o pagamento no valor de R$ 60,00. Os candidatos podem so-
licitar isenção, obedecendo aos critérios previstos no edital disponível no mencionado 
site. Interessados em fazer o teste de nível devem acessar o Edital nº 03/2014.

     Coordenação das Casas de Cultura Estrangeira da UFC 
      (85) 3366 7606 e 3366 7607

Projeto de extensão apresenta, na Copa, mostra sobre o Ceará
Gol de Placa do Estado Ceará é o tema da exposição em cartaz no Aeroporto In-

ternacional de Fortaleza e que, em breve, estará também no Centro Dragão do Mar 
de Arte e Cultura. A mostra resulta de um projeto de extensão criado e coordenado 
pela Prof ª Eveline Barbosa Silva Carvalho, do Departamento de Teoria Econômica da 
Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) da UFC. 
Poderá ser visitada até o fim do ano. Compõe-se de 40 painéis com fotos e textos – 
oito já instalados no aeroporto e 32 a serem expostos no Dragão –, com informações 
históricas, econômicas, culturais, geográficas, políticas, sociais, turísticas e curiosida-
des sobre o Ceará. O conteúdo está em português, inglês, espanhol e  código QR.

     Prof ª Eveline Barbosa Silva Carvalho
             (85) 3366 7798
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Exames médicos de servidores
Prossegue até 7 de agosto a reali-

zação de exames de saúde periódicos 
destinados aos servidores docentes e 
técnico-administrativos da UFC.  A uni-
dade móvel sediada no jardim da Reitoria 
atenderá servidores lotados na Reitoria, 
em pró-reitorias localizadas no Campus 
do Benfica, na Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária e Contabilidade 
(FEAAC) e no Curso de Arquitetura.  A 
convocação é feita pela Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas. Há um passo a pas-
so para a realização dos exames no site 
www.progep.ufc.br.

    Div. de Eng. Seg.  Medicina do Trabalho
     (85) 3366 7393

Curso de programação em Java
A AUG Biotec, empresa júnior do 

Curso de Biotecnologia da UFC, está 
com inscrições abertas até o próximo dia 
11  para o Curso de Formação Básica de 
Programadores em Java. As aulas ocorre-
rão das 8h às 12h de 14 a 25 de julho no 
Laboratório de Informática do Centro 
de Ciências, no Campus do Pici, em For-
taleza. O investimento é de R$ 100,00 
mais uma lata de leite em pó, que será 
doada para uma entidade filantrópica O 
curso será ministrado pelo Prof. Marcos 
Vinícius de Andrade Lima, do Departa-
mento de Computação da UFC.

    AUG Biotec
     (85) 8594 5895 e 9628 8912


