
Nº 538 - 10.12.07

 Universidade Federal do Ceará - Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

UFC NOTÍCIA

Contatos: E-mail - ufcinforma@ufc.br - Tel. (85) 3366.7330 / 3366.7331 / 3366.7319

Coordenador: Jornalista Paulo Mamede  (CE 00778JP)

Programa UFC TV
Assista hoje, às 18h30min, na

TV Ceará - Canal 5. Domin-

go tem reprise às 12h30min.

Semana de Arte

  O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada para

as Humanidades (Humanas/UFC) realiza amanhã (11) o seminário Par-

tilhando Experiências e Construindo Novos Caminhos. Será das 8h às

12h, no auditório da Reitoria. O objetivo é apresentar e avaliar a for-

mação, na área das Humanidades, oferecida a mais de 1.200 profes-

sores de escolas públicas municipais de 10 cidades cearenses.

Humanas avalia formação de 1.200 professores

As solenidades de colação de

grau dos concludentes de 2007.2

na UFC prosseguem.  Dia 14,  é

a vez dos formandos de Medicina

de Sobral, às 20h, no Centro de

Convenções Inácio Gomes Paren-

te. Em Fortaleza, as solenidades

ocorrerão sempre às 20h, na Con-

cha Acústica, nos dias 19 (cur-

Colações de grau no Interior e em Fortaleza

Reuni em debate

Recursos Hídricos
O Departamento de Engenharia

Hidráulica e Ambiental da UFC.

promove o Seminário Theoria e

Praxis. Será hoje de 14h30min às 17

horas, no auditório do Departamen-

to no bloco 713 - Campus do Pici).

No programa, assuntos ligados às

áreas de  recursos hídricos e sanea-

mento. No final, serão assinados

convênios entre Universidade Fede-

ral do Ceará e a Secretaria de Re-

cursos Hídrícos.

Músicas  natalinas
A Orquestra de Flautas da UFC,

com 20 componentes, realiza apre-

sentações de músicas natalinas por

todo este mês, juntamente com o

Coral do SESC e o Grupo Aedo, sob

a regência do maestro Valdinez Cláu-

dio de Oliveira da Silva. Além de reci-

tais em diferentes espaços da Univer-

sidade, os grupos se apresentarão em

locais públicos da cidade.

Com a prova de Conhecimen-

tos Específicos foi encerrado

domingo o Vestibular 2008 da

Universidade Federal do Ceará. De

acordo com o Calendário de Ati-

vidades da Coordenadoria de Con-

cursos (CCV), hoje (10) e ama-

nhã serão recebidos eventuais pe-

didos de recurso administrativos

relativos a provas da segunda eta-

pa. O resultado dos recursos será

divulgado no próximo dia 18. A pre-

visão é de que o resultado final do

Vestibular 2008 seja conhecido no

dia 7 de janeiro.

Nessa segunda etapa, concor-

reram 12.194 candidatos para 4.085

vagas distribuídas em 70 cursos

nos campi de Fortaleza (Benfica,

Pici e Porangabuçu), Sobral e

Barbalha. Outras informações es-

tão no site www.ccv.ufc.br.

Vestibular 2008: Resultado marcado para dia 7

sos da área de Saúde), 20  (Ciênci-

as) e 21 (Humanidades). O Ceri-

monial alerta para as datas dos en-

saios da colação: em Sobral, será

no mesmo dia e local da formatu-

ra, às 8h, e em Fortaleza, no dia

17, às 18 h, na Concha Acústica.

A colação de grau da Medicina/

Barbalha aconteceu no dia 7.

Plano de Saúde
O Departamento de Desenvol-

vimento Humano (SRH/UFC) está

com inscrições abertas para pro-

fessores e técnico-administrativos

que desejem inscrever trabalhos de

artes plásticas, fotografia ou lite-

ratura. As obras serão apresenta-

das na 13a Semana de Arte da

UFC, dias 21 e 22 próximos, no

Salão Nobre da Reitoria.

 O ciclo de debates sobre o Pro-

grama de Apoio a Planos de

Reestruturação e Expansão das

Universidades Federais (Reuni)

prossegue hoje (10). O da Facul-

dade de Educação será às 9h, no

auditório da Biblioteca do Centro

de Humanidades; dia 14, no Cen-

tro de Ciências, em seu auditório,

às 16h; e o último no auditório da

Faculdade de Direito, dia 18, às 9h.

A Comissão de Saúde Suple-

mentar da UFC está aguardando a

emissão de documento alterando

a Portaria do MPOG/SRH N°

1.983/2006, abrindo mais possi-

bilidades que favoreçam a esco-

lha de Plano de Saúde Comple-

mentar  para servidores do Siste-

ma de Pessoal Civil da Adminis-

tração Federal (SIPEL).


