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 Asfor Rocha e STI

 Comunicação

Novos doutorados, mestrados e graduação

Colações de grau 2010.1 começam hoje
As colações de grau dos 

formandos 2010.1 começam 
hoje (5), às 20h, na Concha 
Acústica da Universidade Fe-
deral do Ceará, no Campus do 
Benfica. Terão vez os estudan-
tes da Faculdade de Farmácia, 
Odontologia e Enfermagem 
(FFOE), Instituto de Cultura 
e Arte (ICA) e Instituto de 
Educação Física e Esportes 
(Iefes). Quinta-feira (8), co-
larão grau os formandos do 

 ENEM: inscrições
Encerra-se sexta-feira (9) o 

prazo de inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) 2010, que valerá como 
fase única de acesso para os cur-
sos da UFC em 2011. As provas 
acontecerão nos dias 6 e 7 de 
novembro, totalizando 180 ques-
tões de múltipla escolha, inglês 
ou espanhol e uma redação. A 
taxa de inscrição é a mesma das 
edições passadas, R$ 35,00.

  O Conselho Universitário 
da Universidade Federal do 
Ceará aprovou, em reunião 
na última quinta-feira (1°), a 
criação dos doutorados em 
Agronomia - Solos e Nutrição 
de Plantas, Letras - Literatura 
Comparada, Engenharia de 
Transportes e Direito. 

Foram também criados o 
mestrado em Otimização e 
Métodos Quantitativos e o Pro-
grama de Pós-Graduação em 

O Mestrado em Comunicação 
da UFC abriu inscrições para o I 
Seminário Nacional de Comuni-
cação, Cultura e Cidadania, que 
acontecerá de 22 a 24 de setem-
bro. A data limite para envio de ar-
tigos destinados a comunicações 
orais é 11 de julho. São esperados 
cerca de 400 participantes durante 
os três dias do evento. Inscrições e 
mais informações através do site 
www.sccc.ufc.br.

Centro de Ciências (CC), Centro 
de Tecnologia (CT) e Centro de 
Ciências Agrárias (CCA).

Já na sexta-feira (9), quem 
cola grau são os formandos do 
Centro de Humanidades (CH), 
da Faculdade de Direito, da 
Faculdade de Educação e da 
Faculdade de Economia, Admi-
nistração, Atuária, Contabilidade 
e Secretariado (FEAAC). A UFC 
entrega 1.059 novos profissio-
nais à sociedade cearense.

Concluída a reforma do 
estacionamento e da portaria 
principal da Reitoria da UFC, 
passam a valer, a partir do dia 
19, as novas regras para a entra-
da de veículos no local. As 140 
vagas disponíveis estão agora 
divididas em três áreas: uma 
para servidores da Reitoria, ou-
tra destinada a funcionários de 
agências bancárias e uma reser-
vada a visitantes (membros dos 

Novas regras do estacionamento da Reitoria
conselhos superiores). O uso do 
estacionamento será permitido, 
prioritariamente, a motoristas 
que apresentarem o novo adesi-
vo de acesso, que começa a ser 
distribuído hoje (5), entre todos 
os setores da Reitoria.

Para monitorar o fluxo do es-
tacionamento, vigilantes ficarão 
circulando pelo local e avisarão 
à portaria, via rádio, sobre a 
disponibilidade de vagas. 

Entre outras resoluções 
da mais recente reunião do 
Consuni, também foram apro-
vadas a concessão do título de 
Professor Honoris Causa ao 
Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça César Asfor Rocha 
e a criação da Secretaria de 
Tecnologia da Informação 
(STI), antigo Núcleo de Pro-
cessamento de Dados (NPD). 
Foi incluída, no Estatuto da 
UFC, a Secretaria de Desen-
volvimento Institucional.

Desenvolvimento Regional Sus-
tentável, primeira pós-graduação 
a ser implantada no Campus da 
UFC no Cariri. Completa a lista-
gem de novos cursos o Bachare-
lado/Licenciatura em Dança, em 
nível de graduação.

As propostas de pós-graduação 
seguem agora para a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), que 
autoriza o processo de seleção e 
o início das atividades.


