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 Lançamento de livro

 Cursinho Biodiversidade do mar

Engenharia de produção
Começa hoje e prossegue 

até sexta-feira (27) a VII 
Semana de Engenharia de 
Produção da UFC. Palestras e 
minicursos acontecem, no Au-
ditório do curso de Engenharia 
Mecânica, no Campus do Pici. 
O programa inclui ainda visi-
tas a empresas. A realização é 
da Proativa Jr., empresa júnior 
do curso de Engenharia de 
Produção da UFC. 

 Dinâmica Urbana
O Curso de Química da 

UFC, que completa 50 anos,  
promove toda quinta-feira o 
“Química em Sintonia”, sem-
pre às 17h30min, no anfiteatro 
do Bloco 940, no Campus do 
Pici. O objetivo é apresentar  
a Química de forma leve e 
descontraída, com filmes, semi-
nários, palestras e debates. A 
programação completa está no 
site www.quimica.ufc.br.

Começam hoje (23), ex-
clusivamente pela Internet, 
inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). Desde o ano pas-
sado, a UFC adotou o Exame 
como processo seletivo úni-
co para ingresso em todas 
as vagas de seus cursos de 
graduação. O endereço para 
inscrições é http://sistemas-
enem2.inep.gov.br/inscricao e 
o  prazo termina às 23h59 do 
dia 10 de junho.

O livro “África, Brasil, Por-
tugal – História e Ensino de 
História” será lançado hoje 
(23), no Museu de Arte da UFC 
(MAUC), às 18h30min. A obra 
tem como organizadores Eurí-
pedes Funes, Francisco Régis 
Lopes, Franck Ribard e Kênia 
Sousa Rios, professores do 
Departamento de História da 
UFC. É uma co-edição daquele 
Departamento com a Coordena-
doria de Comunicação Social e 
Marketing Institucional da UFC.

 A taxa é no valor de R$ 
35,00, mas estudantes integran-
tes de família de baixa renda ou 
que tenham concluído o Ensino 
Médio em escola da rede públi-
ca podem solicitar isenção. Este 
ano, ENEM será realizado nos 
dias 22 e 23 de outubro. 

O Ministério da Educação 
disponibilizou o edital no site 
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP).  Mais 
informações: 0800 61 61 61.

Inscrições para o ENEM começam hoje

O Prof. Greg Rouse (Uni-
versidade da Califórnia) fará  a 
palestra “Deep Sea Biodiver-
sity: Patterns and Processes” 
(Biodiversidade do mar pro-
fundo: padrões e processos), 
nesta segunda-feira (23), às 
13h, no auditório do Insti-
tuto de Ciências do Mar – La-
bomar (Av. Abolição, n° 3207 
- Meireles).

Química em Sintonia

O Curso Pré-Vestibular XII 
de Maio, projeto de extensão 
ligado à Faculdade de Me-
dicina da UFC, inscreve até 10 
de junho para seleção de nova 
turma de intensivo. Estudantes 
de escola pública podem ins-
crever-se na sede do cursinho: 
Rua Alexandre Baraúna, s/n, 
Campus do Porangabuçu - atrás 
do Hemoce), das 18h às 21h. 

O Centro de Assessoria Ju-
rídica Universitária, da Facul-
dade de Direito da UFC, realiza 
quarta-feira (25), nova edição 
dos Diálogos Urbanos. Será às 
19h, no anfiteatro da Faculdade. 
O tema será “A dinâmica urbana 
de Fortaleza e as novas cen-
tralidades”. Os debatedores são 
Prof. José Bozarchielo (UFC) e 
Igor Moreira, (Comitê Popular 
da Copa).

“Questão Agrária e Agrí-
cola” é o tema a ser debatido em 
mais um encontro do I Ciclo de 
Debates do Programa Residên-
cia Agrária, projeto de extensão 
da UFC, quarta-feira (25), das 
16h às 18h, no auditório da Pró-
Reitoria de Graduação (Cam-
pus do Pici).  Outros encontros 
ocorrerão em junho, setembro 
e outubro. Contato: 3366.9480.

Residência Agrária


