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Alunos da UFC no Fórum Social Mundial

Mudança na circulação de ônibus no Pici 

Escola de Verão

A Pró-Reitoria de Assun-
tos Estudantis prorrogou, até 3 
de fevereiro, inscrições para o 
Programa de Bolsa de Iniciação 
Acadêmica. São ofertadas 460 
vagas para alunos regularmente 
matriculados e em situação de 
vulne-rabilidade socioeconômica 
comprovada. Os selecionados 
atuarão em unidades da UFC por 
10 meses. O edital está no site 
www.prae.ufc.br.     

 Pós em cirurgia 
O Programa de Pós-Graduação 

em Cirurgia da UFC inscreve até o 
dia 3 de fevereiro para seleção ao 
Doutorado (oito vagas) e Mestrado 
(12 vagas). A secretaria do Progra-
ma fica na Rua Prof. Costa Mendes, 
1608 - 30 andar. O edital encontra-se 
no site www.cirurgia.ufc.br.

Foram prorrogadas até o 
próximo dia 30 as inscrições 
para os cursos de Especializa-
ção  em Audiovisual em Meios 
eletrônicos e Especialização em 
Jornalismo.

A primeira é voltada para 
graduados em Comunicação, 
Artes e áreas afins. Das 44 
vagas, quatro são para servido-
res técnico-administrativos e 
docentes da UFC, que podem 
receber bolsa de estudo.

Com a proposta de melhorar 
a segurança de estudantes, pro-
fessores e servidores técnico-ad-
ministrativos da UFC, as linhas 
de ônibus que hoje têm acesso ao 
Campus do Pici  deixarão de cir-
cular pelo local.  Para substituí-
las, serão disponibilizados  dois 
veículos, estilo jardineira. 

Cada um tem capacidade para 
110 pessoas e foram garantidos 
por meio de parceria com a Em-
presa de Transporte Urbano de 
Fortaleza (Etufor). Os veículos 
estarão disponíveis a cada seis 
minutos, nos horários de maior 

Começa amanhã (27) e pros-
segue até o dia 10 de fevereiro, 
em Belém do Pará, o Fórum 
Social Mundial 2009. Noventa e 
oito alunos de diversos cursos de 
graduação da UFC participarão 
do evento. Um grupo embarcou 
ontem e outra turma parte hoje. A 
viagem dos estudantes a Belém 

Especializações: prorrogadas inscrições
A especialização em Jorna-

lismo Científico é destinada a 
graduados em Comunicação 
com habilitação em Jornalismo. 
São ofertadas 30 vagas, três delas 
para servidores técnico-adminis-
trativos e docentes da UFC. 

Os interessados podem ins-
crever-se na secretaria dos cur-
sos, na Avenida da Universidade, 
2762,  Benfica. Outras informa-
ções pelo fone 3366.7712, das 
14h às 22h.  

foi possível graças a recursos 
liberados pela UFC, através da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis, que possui uma verba de 
R$ 180 mil, a ser disponibilizada 
ao longo de 2009, para o translado 
exclusivo de estudantes durante 
eventos pomovidos por entidades 
estudantis ou profissionais.

Inscrições: Bolsas

Semana de Humanidades
A organização da VI Semana 

de Humanidades da UFC recebe, 
até 2 de fevereiro, os resumos de 
comunicações e pôsteres a serem 
apresentados no encontro. O inte-
ressado deve mandar o material para                                                      
trabalho.6shumanidades@gmail.com. 
O encontro será de 27 a 30 de abril.

O Programa de Pós-Graduação 
em Economia (Caen) inscreve até 6 
de fevereiro para cursos e seminá-
rios da III Escola de Verão em Eco-
nometria Aplicada, a ser realizada 
de 11 a 13 de fevereiro. Acesse a 
ficha de inscrição e outras informa-
ções no endereço eletrônico: www.
caen.ufc.br/~evea2009.

movimentação de alunos, e a cada 
12 minutos nos demais períodos. 
Tendo como ponto de partida 
a entrada principal do Campus 
do Pici (na Avenida Humberto 
Monte), as jardineiras percorrerão 
toda a extensão do campus. O 
trajeto  será complementado por 
um microônibus da UFC, que se 
deslocará, a cada 10 minutos, da 
área onde está localizado o bloco 
de Física até a Rua Pernambuco, 
onde fica o bloco do curso de 
Educação Física. A expectativa é 
que as mudanças ocorram antes do 
início das aulas, 16 de fevereiro.   


