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 Proposta de livros

 Casas de CulturaAcessibilidade

Semana de Música
A VI Semana de Educação 

Musical da UFC está com 
inscrições abertas e grátis. 
O interessado deve acessar 
o blog http://www.semuufc.
blogspot, onde se encontra 
o formulário. A Semana terá 
como tema “Educação Musi-
cal: valorizando a Cultura” e 
ocorrerá, simultaneamente, 
nos campi de Fortaleza e do 
Cariri, entre 23 e 27 de maio.

 Jovem cientista
Alunos de mestrado ou 

doutorado com projetos de 
relevância para o desenvolvi-
mento da Região Nordeste 
podem concorrer a apoio do 
Banco do Nordeste do Brasil. 
Para projeto de mestrado, o 
auxílio financeiro será no valor 
de R$ 12.600,00 e, para os de 
doutorado, R$ 18.900,00. Veja 
a notícia completa no portal da 
UFC: www.ufc.br.

Os 50 anos de criação do 
Museu de Arte da UFC serão 
completados no dia 25 de 
junho. Mas as comemorações 
já começaram. Depois da ab-
ertura da exposição “Rachel 
de Queiroz: Paisagens da Vida 
Inteira”, que fica em cartaz até 
3 de junho, o MAUC inau-
gura na próxima quarta-feira 
(18), às 17h, a Sala de Arte 
Estrangeira.

O público vai poder apre-
ciar obras de artistas como 

Termina dia 31 de maio o 
prazo para as coordenações dos 
cursos de graduação da UFC 
entregarem propostas com lista 
de 100 títulos de livros (80 na-
cionais e 20 estrangeiros), para 
atualização do acervo do Siste-
ma de Bibliotecas. As propostas 
devem ser entregues impressas 
na Biblioteca Universitária, no 
Campus do Pici, até às 17h do 
dia 31, e até às 23h do mesmo 
dia pelo e-mail  bu@ufc.br.

Miró, Picasso e Rembrandt, 
que fazem parte do acervo do 
Museu. A abertura da Sala se 
integra à programação da IX 
Semana Nacional dos Museus e 
ao Dia Internacional de Museus 
(18 de maio).

O Diretor do MAUC, Prof. 
Pedro Eymar, adianta que ou-
tras atividades estão previstas 
para festejar os 50 anos do 
Museu, como a revitalização de 
salas permanentes e o retorno 
de oficinas de xilogravuras. 

MAUC inaugura Sala de Arte Estrangeira

O III Ciclo de Debates 
UFC Inclui prossegue quinta-
feira (19), às 14h30min, no 
auditório do Centro de Tecno-
logia, no Campus do Pici. O 
tema será “Ações intersetori-
ais para a inclusão: condições 
administrativo-acadêmicas 
para a identificação e acom-
panhamento de alunos com 
deficiência na UFC”.  

Apoio financeiro

Servidores da UFC (docen-
tes e técnico-administrativos) 
e alunos do PEC-G e PEC-PG 
podem solicitar uma vaga no 
primeiro semestre dos cursos 
básicos das Casas de Cultura 
Estrangeira, no período de 30 de 
maio a 3 de junho. O formulário 
de solicitação está no site www.
casasdeculturaestrangeira.ufc.br.

Prosseguem, até o próximo 
dia 31, inscrições para o Prêmio 
Jovem Cientista, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq). Graduados, universi-
tários e alunos do Ensino Médio 
podem inscrever projetos de 
pesquisa. O tema  é “Cidades 
Sustentáveis”. Saiba mais: 
www.jovemcientista.cnpq.br. 

    O Reitor Jesualdo Farias 
recebeu, na sexta-feira (13), a 
nova diretoria do Sintufce. A 
reunião pautou a liberação dos 
servidores para exercer man-
dato sindical e a implantação 
de ponto eletrônico no Hospi-
tal Universitário. Também par-
ticiparam o Vice-Reitor Henry 
Campos e o Chefe de Gabinete 
Luiz Antônio Maciel de Paula.

Reitor recebe Sintufce


