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 Semipresenciais

 Consuni e CEPE

Cinco cursos elevam conceitos na Capes

Seminário: Maquiavel 
O Curso de Mestrado em 

Filosofia da UFC promoverá  
de hoje (20) até quinta-feira a 
Semana de Estudos Dedicada 
ao Pensamento de Maquia-
vel, filósofo político do Re-
nascimento italiano. O evento 
será no Auditório Rachel de 
Queiroz,  no Centro de Hu-
manidades – Área II. O Prof. 
José Luiz Ames (Unioeste/
CNPq) faz a conferência de 
abertura hoje, às 18h. 

 Jogos no Pici
Prosseguem até sexta-feira 

(24), no Campus do Pici, os Jo-
gos da UFC (JUFCs 2010). As 
competições são nas modalidades 
de Atletismo, Basquete, Futebol, 
Futsal, Handebol, Judô, Natação, 
Tênis de mesa, Vôlei de quadra, 
Vôlei de praia e Xadrez (masculino 
e feminino). Em breve, os JUFCs 
2010 acontecerão nos campi de 
Sobral e Cariri. Saiba mais: www.
desportoufc.blogspot.com.

  Cinco programas de pós-
graduação da Universidade 
Federal do Ceará elevaram 
seus conceitos junto à Coor-
denação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes).

Os mestrados em Direito e 
Filosofia passaram do concei-
to 3 para 4, e os mestrados e 
doutorados em Enfermagem, 
Engenharia de Teleinformá-
tica e Engenharia Química 

Até hoje (20), a Pró-Reitoria 
de Extensão recebe inscrições dos 
interessados em se candidatar ao 
cargo de representantes da área de 
extensão no Conselho Universitá-
rio e no Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão. Podem partici-
par coordenadores de programas 
e projetos de extensão cadastrados 
na Pró-Reitoria, desde que suas 
ações estejam em atividade em 
2010. Mais informações pelo 
fone:  (85) 3366.7452.

O Reitor Jesualdo Farias 
visita hoje (20), às 14h30min,  
o Centro de Tecnologia, no 
Campus do Pici, como parte 
da série de encontros nas di-
versas unidades da UFC para 
marcar os dois anos de sua 
gestão.

Quinta-feira, o Reitor es-
teve na Faculdade de Econo-
mia, Administração, Atuária, 
Contabilidade e Secretariado 
Executivo, no Campus do 

Visita a unidades marca dois anos de gestão
Benfica. Visitou o novo bloco 
didático, fez um balanço de 
sua gestão e ouviu sugestões de 
professores.

Na quarta-feira, o Reitor 
foi ao Centro de Ciências. Ele 
apresentou para professores, es-
tudantes e técnico-administra-
tivos dados sobre os dois anos 
de administração, em seguida, 
percorreu os 10 departamentos 
do Centro e recebeu sugestões 
e reivindicações. 

Começam hoje (20) e prosse-
guem até 3 de outubro inscrições 
para seleção aos cursos semi-
presenciais da UFC, em parceria 
com a Universidade Aberta do 
Brasil. As inscrições são ex-
clusivamente pela Internet, no 
endereço http://www.ccv.ufc.br. 
No total, 2.300 vagas serão ofe-
recidas à comunidade cearense e 
para os profissionais de educação 
da rede pública cadastrados na 
Plataforma Paulo Freire. Mais 
informações: (85) 3366.9465.

subiram de 4 para 5.
Foram avaliados ao todo 

89 cursos de pós-graduação da 
UFC, sendo 54 mestrados (48 
acadêmicos e seis profissionais) 
e 35 doutorados. Desse total, 
três caíram na classificação. A 
escala de conceitos varia de 1 
a 7, sendo que 1 e 2 indicam 
descredenciamento do progra-
ma, e 6 e 7, que o programa é 
de inserção internacional.  Para 
mestrado, 5 é a nota máxima.

A Fundação Nacional de 
Arte, em parceria com o Insti-
tuto de Cultura e Arte da UFC, 
promove dois concertos do 
grupo carioca Quarteto Colo-
nial: amanhã (21), às 20h, na 
Igreja do Pequeno Grande, e 
na quarta-feira (22), também 
às 20h, no SESC Iracema. A 
entrada é grátis. Quinta-feira 
(23), às 10h, no Curso de Edu-
cação Musical, no Pici, o grupo 
carioca realiza oficinas. 

Música colonial


