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Ajuste de matrícula

Comissão entrega documento sobre acessibilidade
 Lançamento de livro

A Comissão Especial de Edu-
cação Inclusiva (CEIn) da UFC 
entregou sexta-feira (6), ao Rei-
tor Jesualdo Farias, documento 
com propostas de políticas de 
acessibilidade. O ponto princi-
pal é a criação da Secretaria de 
Acessibilidade UFC Inclui.

“A  UFC tinha essa dívida e, 
com a criação da Secretaria , ela 
ganha como Instituição”, afima 
Vanda Leitão, coordenadora da 

O Programa de Pós-Gradua-
ção em Linguística da UFC rece-
be inscrições, até o dia 21 deste 
mês, para o curso de Doutorado 
Interinstitucional  em Linguística 
UFC/UFMA/IGMA/Seduc. Os 
interessados podem inscrever-se 
de forma presencial, por procura-
ção ou via Correios. A secretaria 
do Programa de Pós-Graduação 
em Linguística fica na Av. da 
Universidade, 2683 - Benfica. 
Saiba mais: www.ufc.br. 

Doutorado

Seara da Ciência promove mostra de teatro
O “Ciência em Cena - En-

contro Nacional de Teatro Cien-
tífico”, que já aconteceu em São 
Paulo e Rio Grande do Norte, 
terá sua quarta edição promo-
vida no Ceará pela Seara da 
Ciência, espaço de divulgação 
científica e tecnológica da Uni-
versidade Federal do Ceará.

 O Encontro acontece de 12 
a 15 de agosto, no Centro Dra-
gão do Mar e Arte e Cultura, 
reunindo grupos de Portugal e 
do Brasil. 

A abertura oficial, no dia 12, 
será às 17h, no Teatro do Dra-
gão. A programação, que inclui 
também oficinas e palestras, é 
grátis.  Ao todo, serão apresenta-
dos 13 espetáculos de grupos do 
Ceará, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Rio de Janeiro e São 
Paulo, além de dois de Portugal.
Os espetáculos acontecem à tarde 
e à noite, até o dia 14, e as oficinas 
pela manhã, até o dia 15. Todos 
os detalhes podem ser conferidos 
no site www.seara.ufc.br.

CEIn. O documento estabelece 
medidas de alterações físicas, des-
tinadas às pessoas com deficiência 
ou dificuldade de locomoção, 
para utilização – com seguran-
ça e autonomia – dos espaços, 
mobiliários e equipamentos da 
Instituição. Traça ainda alterações 
pedagógicas, disponibilizando 
a esse público melhor acesso à 
informação. Contatos: (85) 3366 
7330 / 3366.7331.

 Professor de música
Até 30 de agosto, o curso de 

Educação Musical do Campus da 
UFC em Sobral recebe inscrições 
para o concurso de professor au-
xiliar. São ofertadas cinco vagas: 
Quatro para prática instrumental 
“Sopro”, “Teclado”, “Violão” e 
“Cordas friccionadas” e a outra 
para “Canto Coral, Regência 
e Técnica Vocal”. O edital no 

230/2010 está disponível no site 
www.srh.ufc.br/editais. Contato: 
3366.7407.

A Pró-Reitoria de Graduação 
da UFC lembra à comunidade 
acadêmica que termina hoje (9), 
às 23h59min, o prazo para ajuste 
de matrícula em tempo real pela 
internet. A Prograd informa ain-
da que o procedimento de ajuste 
só pode ser feito no Módulo 
Acadêmico por meio do perfil 
“Aluno”. Mais informações: 
3366.9410 / 3366.9498.

“A Execução Penal na América 
Latina à Luz dos Direitos Huma-
nos: viagem pelos caminhos da 
dor” é o título do livro que o Prof. 
César Barros Leal, Procurador do 
Estado e professor aposentado da 
Faculdade de Direito da UFC, lan-
ça quarta-feira (12), às 18h30min, 
no auditório da Escola Superior da 
Magistratura do Estado do Ceará 
– Esmec (Rua Ramires Maranhão 
do Vale, 70 – Água Fria). Ele tam-
bém fará palestra sobre o tema. 
Contato: 3492.9114 / 3492.9128.

Festival NOIA
 A  nona edição do NOIA - Fes-

tival do Audiovisual Universitário 
inscreve até o dia 3 de setembro. 
O evento, que acontece em For-
taleza de 26 a 30 de outubro, vai 
reunir a Mostra Nacional de Cine-
ma Universitário, V Mostra Cea-
rense de Fotografia Universitária 
e a Mostra Cearense de Bandas 
Universitárias. O regulamento e 
a ficha de inscrição podem ser 
acessados no endereço eletrônico: 
www.festivalnoia.com.


