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 Práticas Jurídicas

 Cardiologia

Ensaio geral da Colação de Grau será dia 30

O Programa de Educação 
Tutorial do curso de Geografia 
da UFC realiza amanhã (17)
o evento “PET Geografia 20 
Anos de Contribuição para 
a Geografia Brasileira”. Será 
das 8h às 18h,  no Auditório 
Prof. Ícaro Moreira, do Centro 
de Ciências, no Campus do 
Pici. Estão programadas me-
sas-redondas, peças teatrais 
e exibição de documentários.

 Residência Médica
O VII Congresso dos Es-

tudantes da Universidade Fe-
deral do Ceará acontecerá nos 
dias 18, 19 e 20 de novembro 
no Campus do Pici, em Forta-
leza. Terá como tema central 
“A assistência Estudantil 
frente ao novo Plano Nacio-
nal de Educação: estudantes, 
professores e servidores na 

A Faculdade de Direito da 
UFC inaugura no próximo dia 
21 o Núcleo de Práticas Jurídicas 
(NPJ), que atenderá o público e 
demandas encaminhadas pela 
Defensoria Pública do Estado. O 
Coordenador Geral é o Prof. Mi-
chel Mascarenhas. O local será 
um  laboratório para os alunos 
que fazem  Estágio Supervisio-
nado I e II, nos últimos semestres 
do curso de graduação. Mais 
informações pelos telefones (85) 
3366.7834 / 3366.7833.

luta por uma educação de qua-
lidade!”.  A promoção é do Di-
retório Central dos Estudantes, 
em parceria com os Diretórios 
Acadêmicos (Das) e Centros 
Acadêmicos (CAs). 

As inscrições podem ser fei-
tas no blog: 7congressodaufc.
wordpress.com. Contatos pelo 
fone (85) 8721.9045.

Inscrições: Congresso dos Estudantes da UFC

O Cerimonial da UFC 
comunica aos concludentes 
dos campi de Fortaleza, do 
semestre letivo 2011.2, que 
o ensaio geral da colação de 
grau será no dia 30 de no-
vembro, às 18h, na Concha 
Acústica, da Reitoria.

As solenidades oficiais 
dos cursos de Fortaleza, 
também serão na Concha, 
de acordo com o seguinte 
calendário: 20/12 – Facul-
dade de Medicina; Faculda-
de de Farmácia, Odontolo-

A UFC firmou convênio com 
as demais instituições cearen-
ses que possuem programas de 
Residência Médica para a rea-
lização de seleção unificada. O 
edital 2012, a ser divulgado em 
dezembro, ofertará 392 vagas 
em 40 especialidades. A medida 
visa à redução das vagas ociosas 
nos programas e à simplificação 
do processo seletivo.

gia e Enfermagem; Instituto 
de Cultura e Arte e Instituto 
de Educação Física e Es-
portes; 21/12 – Centro de 
Ciências; Centro de Tecno-
logia; e Centro de Ciências 
Agrárias; 22/12 – Centro de 
Humanidades; Faculdade de 
Direito; Faculdade de Econo-
mia, Administração, Atuária, 
Contabilidade e Secretariado 
e Faculdade de Educação. 
E no Interior, as datas são: 
09/12, Sobral; 16/12 Cariri; 
e 20/12, Quixadá.

Estão abertas, até 5 de dezem-
bro, inscrições para o curso de 
especialização em Cardiolo-
gia - 6ª Turma (2012). Podem 
inscrever-se cardiologistas, 
clínicos e médicos generalistas. 
O edital pode ser acessado no  
site www.astef.ufc.br, onde o 
interessado pode fazer a pré-
inscrição. Mais informações   
pelo telefone (85) 3366.8208.

PET Geografia
Está à venda o livro “Ensino 

do Jornalismo no Ceará – Vo-
lume II” (Edições UFC, 196p. 
R$ 25,00), organizado pela pro-
fessora e jornalista Adísia Sá. 
Ela convidou ex-alunos seus, 
professores e profissionais de 
Comunicação para escrever os 
artigos. O livro homenageia os 
45 anos do curso de Comunica-
ção da UFC e tem apresentação  
do Prof. Gilmar de Carvalho.

Ensino do Jornalismo


