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 Humanidades

 Lançamento: vídeo

Sai o Edital do SiSU que substitui vestibular 

Mérito Científico
Os professores Lindberg 

Gonçalves e Odorico de Mo-
raes Filho, da UFC, foram 
admitidos na Ordem Nacional 
do Mérito Científico, na classe 
de Comendador. O decreto foi 
assinado pelo então Presidente 
Lula, no dia 27 de dezembro 
passado. A comenda é desti-
nada a personalidades nacio-
nais e estrangeiras que tenham 
contribuído de maneira efetiva 
para o progresso da ciência e da 
tecnologia. 

  Bolsa Mérito
A UFC inscreve, até 14 de 

janeiro, alunos do Programa 
Estudantes-Convênio Graduação 
(PEC-G), candidatos a Bolsa 
Mérito, do Ministério das 
Relações Exteriores. Os editais 
e formulários de pedido de bolsa 
encontram-se no endereço: 
http://www.dce.mre.gov.br/
PECs/graduacao.estudante-
convenio.pec.htm.

Já está no site da Pró-Reito-
ria de Graduação da Universi-
dade Federal do Ceará (www.
prograd.ufc.br) o edital do 
processo seletivo do Sistema 
Unificado de Seleção (SiSU), 
que substitui o concurso ves-
tibular. As inscrições aconte-
cerão de 16 a 18 de janeiro, 
exclusivamente por meio do 
portal do Ministério da Edu-
cação (www.mec.gov.br). 

Apenas os candidatos que 
fizeram o Exame Nacional do 

O vídeo Brincando no Brasil 
será lançado dia 14  próximo, às 
9h30min, na Escola Maria de 
Carvalho Martins. (Av. Dedé 
Brasil, 4300). A produção foi 
feita por alunos da Escola em 
parceria com estudantes da 
Utah State University dos EUA. 
A animação, sonorização e 
montagem final ficaram a cargo 
da  equipe do Proativa, do 
Instituto UFC Virtual, com 
apoio do Estúdio de Rádio do 
Curso de Comunicação Social 

A comissão organizadora da 
VIII Semana de Humanidades 
UFC/UECE e do II Encontro de 
Pesquisa e Pós-Graduação em 
Humanidades recebe inscrições 
de interessados em apresentar 
minicursos e oficinas, e envio 
de resumos para apresentação 
de comunicação oral ou poster. 
Os editais estão no site www.
semanadehumanidades.ufc.br. 
Os eventos vão acontecer de 3 
a 6 de maio próximo.

Ensino Médio (ENEM), em 
2010, podem inscrever-se no 
SiSU. Não haverá cobrança de 
taxa de inscrição. 

O processo seletivo 2011 
terá três chamadas sucessivas. 
A primeira em 22 de janeiro, a 
segunda em 1° de fevereiro e a 
terceira em 10 de fevereiro. 

O calendário completo com 
datas de matrícula e outras in-
formações pode ser acessado no 
site do SiSU (http://sisu.mec.
gov.br). 

Projeto Recém-Ingresso 2011 abre inscrições
Até o dia 18 de janeiro, 

ficam abertas inscrições de  
professores,  estudantes  e  
servidores técnico-adminis-
trativos da UFC interessados 
em ministrar cursos no Projeto 
Recém-Ingresso 2011.

As inscrições serão feitas 
no térreo do prédio da Biblio-

teca Universitária das 8h às 12h 
e das 14h às 17h. A iniciativa 
da Pró-Reitoria de Graduação 
objetiva atender aos alunos 
que ingressaram na UFC com 
matrícula para o 2º semestre, 
facilitando a integração deles 
com a Universidade. Mais in-
formações: (85) 3366.9520.

Cursinhos pré-vestibulares 
da UFC estão com inscrições 
abertas para novos alunos.

* O Curso Pré-Vestibular 
Popular 6 de Março inscreve  
até o dia 14. (Contato: Ana Ra-
faela de Sousa, Coordenadora 
- (85) 8817.7637). 

*  O Pré-Vestibular do Cen-
tro de Ciências inscreve até o 
preenchimento das 700 vagas. 
(Contato: Prof. Helder Barbosa 
Teixeira, Coordenador - (85) 
3366.9780, das 15h às 19h).

Cursinhos


