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UFC discute uso no ENEM no Vestibular

 Guitarra no Cariri 

 

O Laboratório de Estudos de 
Guitarra, do curso de licenciatura 
em Educação Musical do Campus 
da UFC no Cariri, inscreve para 
curso de guitarra elétrica, até o 
dia 17 de fevereiro. São 16 vagas, 
distribuídas em sete módulos 
(Básico 0, 1 e 2; Intermediário 
1, 2 e 3  e Avançado). A seleção 
definirá o nível do aluno. A ficha 
de inscrição e outras informações 
sobre o processo seletivo estão no 
site www.legufc.blogspot.com. 

Bolsas de extensão
Encerram-se dia 19 de feve-

reiro as inscrições para seleção 
de bolsistas de Extensão, Cul-
tura e Arte, vinculados à Pró-
Reitoria de Extensão da Univer-
sidade Federal do Ceará. Com 
vigência de março a dezembro, 
as bolsas serão destinadas aos 
estudantes de graduação. O 
resultado da seleção deverá ser 
divulgado no dia 26. Todas as 
informações sobre o processo 
seletivo e a documentação ne-
cessária estão disponíveis no 
site www.prex.ufc.br.

Estão em fase de conclusão 
as discussões sobre o aprovei-
tamento do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) no Ves-
tibular da Universidade Federal 
do Ceará. Desde abril do ano 
passado, logo em seguida ao 
anúncio do Ministério da Edu-
cação (MEC) sobre a utilização 
da nota do ENEM como critério 
de ingresso nas instituições 
federais de Ensino Superior, a 
UFC vem realizando reuniões, 
com diversos interessados, 
para definir a melhor maneira 
de adotar o Exame em seu 
vestibular. Hoje (1°), às 16h, o 
Reitor Jesualdo Farias promove 
mais uma reunião sobre o tema 
com a Ad-ministração Superior 
e Acadêmica da Instituição.

A UFC vem realizando, de 
forma contínua, discussões com 
diretores de centros, faculdades, 
institutos e campi do Interior 
(Cariri, Sobral e Quixadá) sobre 

a adoção do ENEM no vestibu-
lar. A Universidade também já 
participou de audiência pública 
sobre o assunto na Assembleia 
Legislativa, de debate promovido 
pela Associação dos Docentes 
da UFC (ADUFC) e com seus 
estudantes e o Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares 
de Ensino do Ceará (Sinepe-CE). 
A União Nacional dos Estudan-
tes (UNE) e a União Brasileira 
dos Estudantes Se-cundaristas 
(UBES) concordaram na mu-
dança de perfil do ENEM como 
forma de ingresso no Ensino 
Superior.

Segundo dados do MEC, 38 
universidades e 31 institutos fe-
derais já utilizam o resultado do 
ENEM como forma de ingresso 
de novos alunos. A UFC decidiu 
não adotar o ENEM no Vestibu-
lar 2010, o mais recente aplicado 
pela Universidade, para debater 
por mais tempo o assunto. 

A reforma do estacionamento 
da Reitoria da Universidade Fe-
deral do Ceará fez com que fosse 
aberta, na Rua Paulino Nogueira, 
uma nova entrada de veículos e 
pedestres, que deverá ser utiliza-
da até o final de março. Depois 
das obras, o estacionamento, 
que comporta 140 veículos, terá 
duas entradas para veículos: uma 
exclusiva para servidores e outra 
para visitantes. Serão coloca-
dos portões para pedestres, que 
passarão a contar, também, com 
calçadas laterais.

Mudanças na Reitoria

 José de Alencar
A partir de março, acontece-

rão, na Casa de José de Alencar, 
equipamento cultural da UFC, 
duas atividades de extensão. A 
primeira é um ciclo de palestras 
e debates sobre o tema Projeto de 
Desenvolvimento para o Nordes-
te, com patrocínio do Banco do 
Nordeste. A outra é um seminário 
sobre José de Alencar, em parce-
ria com a Secretaria da Cultura do 
Estado. As inscrições serão feitas 
no site da www.cja.ufc.br.

No processo de requalificação 
da Biblioteca da CJA, foi realiza-
da, ano passado, a digitalização 
das obras de e sobre José de Alen-
car. O resultado, 25 mil páginas, 
está reunido em DVD e, segundo 
o Prof. João Arruda, Diretor da 
CJA, até abril deste ano, o que for 
de domínio público será disponi-
bilizado no site da Casa.

A programação do fim de 
semana, continua no restaurante 
da casa: aos sábados com o cho-
rinho, e domingo, com o forró pé-
de-serra, no horário de almoço.


