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 Exposição histórica

 Concurso

São João  na Casa de José de Alencar será dia 2
 Neonatal

O Projeto Novo Vestibular, 
atividade de extensão vincu-
lada ao Centro Acadêmico do 
Curso de História da UFC, 
abre hoje (27), 18h, no au-
ditório Rachel de Queiroz (Av. 
da Universidade 2762 - Ben-
fica), a Jornada Cultural PNV 
2011. O encontro vai até 1º  de 
julho. O tema é “Guerras no 
mundo: conflitos armados”. 
Interessados ainda podem fa-
zer a inscrição, com taxa única 
de R$ 5,00. Mais informações: 
(85) 3366.7747 / 8825.3457.

Os cursos de licenciatura 
em Teatro e Dança do Insti-
tuto de Cultura e Arte da UFC 
recebem, até 4 de julho, ins-
crições para o I Seminário de 
Dança Teatro Educação. O en-
contro terá como tema central 
“A docência-artista do artista-
docente”, e será realizado de 
24 a 26 de agosto na unidade do 
ICA da Av. Carapinima, 1615 
- Benfica, em Fortaleza.  A ins-
crição on line e a programação 
completa estão disponíveis no 
site www.seminariodte.ufc.br.

Jornada do PNV

O “São João 100% Ser-
vidor” será realizado pela  
Casa de José de Alencar 
e o Sindicato dos Traba-
lhadores  das  Unive r s i -
dades Federais no Estado 
do Ceará,  sábado (2),  a 

O Departamento de Enfer-
magem da Faculdade de Farmá-
cia, Odontologia e Enfermagem 
da UFC prorrogou, até 8 de 
julho, inscrições para o Curso de 
Especialização em Enfermagem 
Neonatal. São ofertadas 35 va-
gas para enfermeiros graduados 
que atuam ou desejam atuar na 
área. Mais informações com a 
Profª Maria do Socorro Sherlock 
pelo telefone (85) 3366.8449.

partir das 20h, na CJA. No 
programa, forró pé-de-serra, 
quadrilha e comidas típicas.

A entrada é 1 kg de ali-
mento ou um livro. Conta-
tos: CJA: (85) 3229.1898 / 
Sintufce (85) 3052.3655.

A Pró-Reitoria de Extensão 
da UFC recebe até 15 de julho, 
inscrições para concurso que 
escolherá a logomarca e o novo 
nome da Revista Eletrônica de 
Extensão, que será publicada 
no próximo semestre. O con-
curso é destinado a estudantes 
regularmente matriculados na 
Instituição.  Acesse o edital no 
site www.prex.ufc.br.

Até novembro fica em car-
taz a exposição histórica do 
cinquentenário do Museu de 
Arte da UFC. Estão expostas 
obras de artistas como Barrica, 
Floriano Teixeira, Estrigas, 
Nice Firmeza, Barbosa Leite 
e Vicente Leite, Raymundo 
Cela, Chico da Silva, Descartes 
Gadelha, Aldemir Martins, An-
tonio Bandeira e muito mais. 
Visitas de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 14h às18h. 
O MAUC fica na Av. da Univer-
sidade, 2854 - Benfica.

Arte e docência

A Universidade Federal do 
Ceará forma, neste semestre, 
cerca de 1200 profissionais. 
Seis solenidades de cola-
ção de grau acontecerão nos 
campi da Capital e Interior. 
Em Fortaleza, as solenidades 
acontecem na Concha Acústi-
ca da Reitoria, às 20h, nos se-
guintes dias:
    30 de junho - Faculdade 
de Medicina, Faculdade de 
Farmácia, Odontologia e En-
fermagem, Instituto de Cul-
tura e Arte e Instituto de Edu-
cação Física e Esportes; 
    1º de julho – Centros de 

Ciências, Ciências Agrárias e 
de Tecnologia; 
   4 de julho – Centro de Hu-
manidades, Faculdades de Di-
reito, Educação e de Econo-
mia, Administração, Atuária, 
Contabilidade e Secretariado.

Nos campi do interior, o 
calendário é o seguinte:

6 de julho – Cursos do 
Campus de Sobral; 8 de julho 
– Cursos do Campus do Cari-
ri; e 12 de julho – Cursos do 
Campus de Quixadá. Mais in-
formações com o Cerimonial 
da UFC pelos telefones: (85) 
3366.7313 e 3366.7314.

Colação de grau acontece na Capital e Interior


