
N° 646 - 22.02.10

 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)

   

 Professor substituto

UFC retoma debates sobre adesão ao ENEM 

 Labomar

 

A UFC e a Companhia Docas 
do Ceará assinaram, sexta-feira 
(19), convênio de cooperação 
técnico-científica para monitora-
mento ambiental da dragagem do 
Porto do Mucuripe. Será executa-
do pelo Labomar e terá duração de 
quatro anos. Estiveram presentes à 
solenidade o Reitor em exercício, 
Prof. Henry Campos, e o Presiden-
te da Docas, Sérgio Novaes.

 Audiovisual
Quinta-feira (25), às 8h30min, 

na Casa Amarela Eusélio Oliveira, 
acontece a estreia do filme “Estrada 
para Ithaca”, de Pedro Diógenes, 
Guto Parente e Irmãos Pretti. A 
programação faz parte da inaugu-
ração do Curso de Graduação em 
Cinema e Audiovisual da UFC. 
Contatos: Profa Beatriz Furtado - 
Fone: 3366.7712.

 

O Mestrado Profissional em 
Administração e Controladoria, 
mantido pela Faculdade de Eco-
nomia, Administração, Atuária, 
Contabilidade e Secretariado 
(FEAAC), inscreve até 26 de 
março, às 21h. O interessado 
deve entrar em contato com  a 
coordenação do Programa de 
Pós-Graduação em Administra-
ção e Controladoria pelos fones 
3366.7816 e 3253.1740 ou aces-
sar o site www.ppac.ufc.br. 

Controladoria

 Lançamento de livro
“O que os netos dos vaqueiros 

me contaram - o domínio oligár-
quico no Vale do Paraíba”, livro 
do Prof. Manoel Domingos, vai 
ser lançado quarta-feira (24), às 
17h, no MAUC (Av. da Univer-
sidade,  2854 - Benfica). A obra 
desmistifica o conceito de coro-
nelismo. O autor é do Observa-
tório das Nacionalidades.  

Até quarta-feira (24), estão 
abertas inscrições para professor 
substituto da Coorde-nadoria de 
Extensão do Campus do Benfica, 
no setor de estudo Fotografia. O 
regime de trabalho é de 40 horas 
semanais. Veja o edital no site 
www.srh.ufc.br/editais.htm. 

Diploma médico
Prorrogado, até 12 de mar-

ço, o prazo de inscrições ao 
Projeto Piloto de Revalidação 
de Diplomas Médicos Obtidos 
no Exterior, conforme edital da 
Secretaria de Educação Supe-
rior do MEC.  Os interessados 
devem dirigir-se à Assessoria 
de Legislação do Ensino na 
Pró-Reitoria de Graduação 
(térreo da Biblioteca Univer-
sitária, Campus do Pici), de 8h 
às 12h e de 14h às 17h.  

Toda a comunidade uni-
versitária e externa está con-
vidada a debater a possibili-
dade de se  incluir ou não o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio como um dos critérios 
de acesso à Universidade Fe-
deral do Ceará. 

Em Fortaleza serão realiza-
dos três grandes debates. Hoje 
(22), acontece o primeiro, a 
partir de 9h30min, no auditó-
rio da Reitoria, no Benfica.

Amanhã (23), às 15h, será 
no Auditório Ícaro de Sousa 
Moreira, no Centro de Ciências, 
Campus do Pici. Na quarta-feira 
(24), às 10h, é a vez do debate 
no Campus de Porangabuçu, na 
Sala da Biblioteca.

Está marcada para o próxi-
mo dia 26 a reunião do Con-
selho Universitário, instância 
máxima de deliberação da 
Universidade, para decidir so-
bre a possibilidade de adoção 
da nota do ENEM como crité-
rio de acesso à Instituição.

Logo que o Ministério da 
Educação (MEC) anunciou, em 
abril do ano passado, a utiliza-
ção da nota do ENEM como cri-
tério de ingresso às Instituições 
Federais de Ensino Superior, a 
UFC passou a discutir o assunto 
com diversos interessados.

Para definir a melhor forma 
de adotar esse critério em seu 
Vestibular, a UFC também 
vem realizando encontros com 
diretores de centros, faculdades 
e institutos dos campi da capital 
e unidades do interior.

Além disso, a UFC se fez 
presente em audiência pública 
sobre a questão na Assembléia 
Legislativa, em debate pro-
movido pela Associação dos 
Docentes da UFC (ADUFC) e 
Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do Ceará. 
A União Nacional dos Estudan-
tes (UNE) e a União Brasileira 
de Estudantes Secundaristas 
(UBES) concordaram com ado-
ção do ENEM no Vestibular.         


