
Conhecendo a UFC
  Nova edição do projeto Conhe-
cendo a Extensão da UFC acon-
tece no próximo sábado (13). Os 
participantes visitarão o Orquidá-
rio da Instituição e o projeto Lu-
tas em Foco, do Instituto de Edu-
cação Física e Esportes, ambos 
no Campus do Pici Prof. Prisco 
Bezerra. A saída será do Museu de 
Arte da UFC (Av. da Universida-
de, 2584, Benfica), às 9h.       
             Pró-Reitoria de Extensão
            (85 )3366 7463

Encontros: Pedagogia
O III Simpósio PET Pedago-

gia e a VI Semana de Pedagogia 
acontecem nos dias 23 e 24 de 
outubro, na Faculdade de Educa-
ção da UFC,  com o tema “Arte, 
educação e diversidade”. Os dois 
eventos são abertos a qualquer 
interessado na área. As inscrições 
para a apresentação de trabalhos 
devem ser feitas até 15 de setem-
bro,  pela Internet (simposiopet.
blogspot.com.br)

     Prof. Gerardo Vasconcelos
     (85) 9758 5434

Residualidades
Já estão abertas as inscrições 

da VII Jornada de Residualidade 
Literária e Cultural – Reafirmação 
dos Resíduos Intertemporais, que 
ocorrerá em novembro na UFC. 
Interessados em apresentar co-
municação oral e pôsteres devem 
se inscrever até 25 de outubro e os 
ouvintes até às 16h do dia 5 de no-
vembro. As inscrições podem ser 
feitas no endereço http://residu-
alidade.wix.com/viijorlic.

     Profª Elizabeth Dias
     (85) 3366 7617

UFC passa a ser 13ª do Brasil em ranking da Folha de S. Paulo
A Universidade Federal do Ceará avançou três posições no Ranking Universitário 

da Folha (RUF) e ocupa a 13ª posição nacional, a 10ª entre as federais e a segunda do 
Nordeste. O RUF é um levantamento anual do jornal Folha de S. Paulo que mapeia 
o desempenho de 192 instituições em cinco dimensões: pesquisa, ensino, reconheci-
mento do mercado, internacionalização e inovação. A UFC subiu de posição em quatro 
dos cinco quesitos do ranking. No item internacionalização, passou da 50ª posição para 
a 5ª; no quesito ensino, a Instituição subiu da 27ª para a 21ª posição; no item mercado 
de trabalho, a Universidade passou da 16ª para a 11ª; no item pesquisa, o que mais 
pesa para o RUF, foi da 12ª para a 11ª posição nacional.  No  critério, inovação, a UFC 
permaneceu na 27ª posição no ranking, apesar da melhoria da pontuação (3,06 pontos 
dos 4 possíveis). Leia mais no portal www.ufc.br.

    Coordenadoria de Comunicação Social da UFC
    (85) 3366 7331

Dois novos cursos de graduação foram aprovados pelo Consuni
O Conselho Universitário (Consuni) da UFC aprovou, no último dia 4, a criação 

de dois novos cursos de graduação: Gestão de Políticas Públicas, do Centro de Ciên-
cias Agrárias (Fortaleza), e Engenharia de Minas, do Campus de Crateús. O primeiro 
deve começar a funcionar em 2015, com 40 vagas. O segundo terá a data de início de-
finida.  O curso de Gestão de Políticas Públicas nasce como resultado da experiência 
de mais de 10 anos em ações de pesquisa e extensão da UFC nessa área. A instituição 
conta, inclusive, com Programa de Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas 
Públicas (MAPP), desde 2000. Com os novos cursos, a UFC passa de 119 para 121  
opções de graduação. Saiba mais no portal www.ufc.br.

     Pró-Reitoria de Graduação
      (85) 3366 8645
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Honoris Causa
O Conselho Universitário aprovou a 

concessão do  título de doutor Honoris 
Causa para os professores Eugênio Raul 
Zaffaroni, Ministro da Corte Suprema 
de Justiça da Nação Argentina e profes-
sor Emérito da Universidade de Buenos 
Aires; Maria do Socorro Aragão, funda-
dora do Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Universidade Federal da Para-
íba; e Pablo Lucas Murillo de La Cueva, 
catedrático de Direito Constitucional da 
Universidade de Córdoba e magistrado 
da Suprema Corte da Espanha. A data da 
entrega será agendada.

    Conselho Universitário
     (85) 3366 7340

Cultura de paz
O Seminário Cultura de Paz, Edu-

cação e Espiritualidade está com ins-
crições abertas pela internet (is.gd/
WxQiNX). O prazo vai até 20 de setem-
bro para quem vai apresentar trabalho) 
e até 10 de novembro, para ouvintes. O 
evento ocorrerá em dezembro numa 
promoção do Grupo de Pesquisa Cul-
tura de Paz, Espiritualidade, Juventudes 
e Docentes, da Faculdade de Educação 
da UFC, coordenado pela Prof ª Kelma 
Matos. Outras informações podem ser 
acessadas no blog ufcculturadepaz.web-
node.com.br. 

     Elizângela Lima
     (85) 8840 7169


