
Oré Anacã no Dragão
   O grupo de dança popular Oré 
Anacã, programa de extensão li-
gado ao Instituto de Educação 
Física e Esportes (Iefes) da UFC, 
apresenta o espetáculo Entre pe-
nas e contas, sábado (23) e do-
mingo (24), a partir das 20h, no 
teatro do Centro Dragão do Mar 
de Arte e Cultura (Rua Dragão do 
Mar, 81 – Praia de Iracema). Os 
ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00.
            Marcos Campos 
            (85) 8811 4945

Semiótica discursiva
O Grupo de Estudos Introdu-

tórios em Semiótica Discursiva, 
vinculado ao Grupo de Estudos 
Semióticos da UFC, retoma ati-
vidades na próxima quinta-feira 
quinta-feira (21), a partir das 12h. 
Para participar, o interessado deve 
se dirigir à sala 6 do bloco didáti-
co do Curso de Letras (Área 1 do 
Centro de Humanidades – Cam-
pus do Benfica). Não é preciso 
inscrição. Saiba mais: www.ufc.br.

     Djavam Damasceno,
     (85) 8882 0174 

Saúde pública
Estão abertas, até 5 de setem-

bro, as inscrições para seleção do 
Mestrado Acadêmico em Saúde 
Pública, do Departamento de 
Saúde Comunitária da Faculdade 
de Medicina da UFC. São ofer-
tadas 29 vagas, distribuídas em 
duas áreas de concentração: “Epi-
demiologia” e “Ciências sociais, 
humanas e políticas em saúde”. 
Acesse o Edital nº 02/2014 no 
site www.saudecoletiva.ufc.br. 

     Mestrado em Saúde Pública
     (85) 3366 8045

UFC promove aula inaugural de seu campus em Crateús
O Reitor da Universidade Federal do Ceará, Jesualdo Farias, ministra nesta terça-feira 

(19), em Crateús, aula inaugural intitulada “Campus da UFC em Crateús: a base para o 
desenvolvimento tecnológico da região”. O evento oficializa a instalação do campus, que 
é dirigido pela Prof ª Maria Elias Soares. As atividades ali começaram no último dia 5, 
quando os alunos do Curso de Ciência da Computação, o primeiro a funcionar, tiveram 
seu primeiro dia de aula.  O curso oferece 50 vagas, ocupadas, na maioria, por estudantes 
da própria região de Crateús, como Independência, Tamboril, Nova Russas, Ipaporanga 
e Boa Viagem. Neste primeiro semestre, serão ministradas seis disciplinas: Introdução 
à Computação, Introdução à Programação, Arquitetura de Computadores, Pré-Cálculo, 
Matemática Básica e Ética e Legislação. A previsão é de que no primeiro semestre de 2015 
comecem a funcionar os demais cursos daquele campus: Sistemas de Informação, Enge-
nharia Ambiental e Engenharia Civil. 

     Gabinete do Reitor
     (85) 3366 7307

Alunos que farão o Enade devem conferir seus dados até dia 21
Os estudantes da UFC inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Ena-

de)-2014 têm até a próxima quinta-feira (21) para conferir, no site do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP – is.gd/ePAGpU), se seus dados 
foram cadastrados corretamente pelas coordenações de cursos. Em caso de equívoco, os estu-
dantes devem pedir retificação à coordenação do próprio curso. Participarão do Enade alunos 
de 55 cursos da UFC, sendo que os ingressantes terão apenas a nota do Exame Nacional de 
Ensino avaliada e os concluintes farão prova. Amanhã (19) sai a lista dos concluintes sele-
cionados para participar das provas, a serem aplicadas em 23 de novembro. A participação é 
obrigatória e critério para a emissão do diploma e para a colação de grau. 

     Pró-Reitoria de Graduação
             (85) 3366 9020
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Saúde e espiritualidade
A Liga Acadêmica de Saúde e Espiri-

tualidade do Cariri, projeto de extensão 
da Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal do Cariri (Ufca), realiza, 
com apoio da UFC, de 9 a 12 de outubro, 
o I Congresso de Saúde e Espiritualidade 
do Cariri. A discussões envolvem as re-
lações entre saúde, ciência e espirituali-
dade, na perspectiva da reavaliação das 
práticas de assistência à saúde, visando 
construir um modelo de ensino, estudo 
e cuidado em saúde que valorize os as-
pectos espirituais dos indivíduos. Saiba 
mais: liasecariri.wix.com/liasecariri.

    Prof.  Arthur Fernandes da Silva
     (88) 3312 5000 / 9695 1152

Simpósio de Biotecnologia
O 16º Simpósio Internacional de 

Biotecnologia, o mais importante even-
to científico na área, está com inscrições 
abertas. Este ano, pela primeira vez o 
Brasil recebe o evento, que ocorrerá em 
Fortaleza de 14 a 19 de setembro. O tema 
será “A Biotecnologia para o desenvolvi-
mento da economia verde”. A promoção é 
da União Internacional de Química Pura 
e Aplicada (IUPAC), com organização 
da Universidade Federal do Ceará.  Cerca 
de 2 mil pessoas são esperadas, incluindo 
pesquisadores renomados. Mais informa-
ções: ibs2014.org. 

      Prof. André Luis Coelho da Silva
     (85) 3366 9401 / 3366 9821


