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Programa UFC TV
Assista hoje, às 18h30min, na

TV Ceará - Canal 5. Domin-

go tem reprise às 12h30min.

   O Sistema de Bibliotecas da
UFC realiza, de 21 de janeiro a 8
de fevereiro, o inventário de seu
patrimônio, em atenção à exi-
gência do Tribunal de Contas da
União. Durante esse período as
bibliotecas que integram o
sistema estarão abertas apenas
para a devolução de livros, não
funcionando para nenhum outro
serviço. A reserva e renovação
pela Internet também estarão
suspensas. As quitações serão
expedidas pela secretaria da
Biblioteca Central.

Oficinas nas férias

O Reisado Brincantes do Cor-
dão do Caroá, programa de ex-
tensão da Universidade Federal
do Ceará, foi um dos vencedo-
res do  Prêmio Culturas Popula-
res 2007 - Mestre Duda 100
Anos de Frevo, realizado pelo
Ministério da Cultura, através da
Secretaria da Identidade e da Di-
versidade Cultural.

O Cordão do Caroá foi cria-
do em 2001 e está vinculado à
Pró-Reitoria de Extensão da
UFC desde 2003.

 O principal objetivo do prê-
mio é ajudar os grupos de cultu-
ras populares a se manterem e
estimular as prefeituras a reali-

Reisado da UFC ganha prêmio do MINC

Duas oficinas são oferecidas a fi-
lhos de servidores da UFC neste pe-
ríodo de férias: a de Contação de His-
tórias através do Lúdico, para crian-
ças de 6 a 10 anos, e Brincando com
Arte, para crianças de 5 a 7 anos. São
20 vagas para cada oficina. Informa-
ções no DDP/SRH/UFC, fone:
3366.7410.

Bibliotecas

Começa hoje o curso de extensão
em Inglês de Negócios. É promovido
pela coordenação do Mestrado Pro-
fissional em Políticas Públicas e Ges-
tão da Educação Superior e pela Divi-
são de Treinamento e Desenvolvimen-
to (DTD/DDP/SRH). O curso é ofe-
recido a servidores da UFC.

Inglês de Negócios

 Planos de Saúde
No seminário sobre assistência à

saúde suplementar do servidor, em
dezembro, foi apresentado relatório e
respondidas questões levantadas pe-
los participantes. A expectativa é de
que o Governo Federal tome medidas
que atendam ás exigências da Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar
(Lei N° 9656/1998).

Certificados
O Instituto de Cultura e Arte (ICA)

está entregando os certificados de
participação do I e do II Simpósio
Nacional Casa José de Alencar e do
Tributo a Moreita Campos e Natércia
Campos. Informações: 3366.7437.

A Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis da UFC inscreve no
período de 7 a 18 de janeiro, para
preenchimento de vagas do pro-
grama Moradia Universitária de
2008. Podem concorrer estudan-
tes dos diferentes cursos de gra-
duação da UFC que residam em
cidades do Interior do Ceará e de
outros estados. Interessados de-
vem se inscrever na PRAE (rua
Paulino Nogueira, 315, Bloco 3,
Campus do Benfica) entre 9h e
16h. Informações pelo telefone:
3366.7448.

Alunos residentes

zarem festivais para difundir as
tradições populares. O Ministério
da Cultura concederá R$ 10 mil a
cada uma das iniciativas seleci-
onadas em todo o País, totalizando
R$ 2 milhões, provenientes do
Fundo Nacional de Cultura. No
Ceará foram contemplados cer-
ca de 20 grupos culturais.

O prêmio homenageou Mes-
tre Duda por causa das comemo-
rações dos 100 anos de frevo em
Pernambuco. A premiação con-
templou três categorias: mestres
e grupos tradicionais, inciativas de
governos (prefeituras e governos
estaduais) e iniciativas da socie-
dade civil organizada.

CCV abre inscrições para Casas de Cultura

   Até o próximo dia 13, a CCV
está recebendo, via Internet,
inscrições para o Teste de
Admissão ao semestre I das
Casas de Cultura Estrangeira
2008.1, da UFC. São oferecidas

862 vagas distribuídas entre as
casas de cultura Alemã, Britânica,
His-pânica, Italiana e Portuguesa.
A prova será no dia 27 de janeiro.
Leia atentamente o Edital no
portal da UFC: www.ufc.br


