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 Ocupe Wall Street

 Publicação de livros

UFC lança Anuário Estatístico dia 10

I Sarau Entrepalavras acon-
tece sexta-feira (2), às 17h, 
no auditório da Biblioteca 
do Centro de Humanidades, 
no Campus do Benfica. A 
iniciativa é do Departamento 
de Letras Vernáculas da UFC. 
Alunos, professores e convi-
dados  debaterão sobre textos 
da revista Entrepalavras. Ins-
crições pelo site www.entre-
palavras.ufc.br.

 Estudos da tradução

A 3ª edição do Anuário 
Estatístico da Universidade 
Federal do Ceará será lançada 
quinta-feira, 1º de dezembro, 
às 10h, no auditório da Rei-
toria. Os dados foram levan-
tados e sistematizados pela 
Pró-Reitoria de Planejamento.

A publicação ganhou pro-
jeto gráfico mais moderno 
e novas categorias de infor-
mação. Entre essas, estão a 
inclusão social na Universi-
dade, honrarias concedidas a 
docentes da UFC, indicadores 

O Núcleo de Economia Polí-
tica Viès, vinculado ao Departa-
mento de Teoria Econômica da 
UFC, promove hoje (28) debate 
com  duas representantes do 
grupo Crítica Radical que parti-
ciparam do movimento “Ocupe 
Wall Street”, nos Estados Uni-
dos. As  convidadas são Maria 
Luiza Fontenele (ex-Prefeita de 
Fortaleza) e Regina Célia Za-
netti. Será às 19h, no Auditório 
Geraldo Nobre, da FEAAC. 
Grátis. Contato: (85) 9912.7284.

de desempenho, taxa de suces-
so dos cursos de graduação, 
obras e reformas executadas na 
infraestrutura física, produção 
científica e rankings nacionais 
de instituições de Ensino Su-
perior.

O Anuário serve como ins-
trumento de planejamento e 
de transparência da UFC, por 
reunir números e dados sobre 
todas as atividades de pesquisa, 
ensino e extensão da Universi-
dade. A versão digital estará no 
portal www.ufc.br. 

Educação Física e Odontologia se destacam
Os alunos dos cursos de 

Odontologia do Campus da 
UFC em Sobral e os do bacha-
relado em Educação Física de 
Fortaleza foram destaque no 
último Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
(Enade). 

Com nota bruta de 4,77 
– de um máximo de 5 –, o 

O Departamento de Letras 
Estrangeiras da UFC inscreve, 
até quarta-feira (30), candidatos 
ao curso gratuito de Especializa-
ção em Estudos da Tradução. Os 
interessados devem comprovar 
proficiência em um dos idiomas 
objetos do curso: Alemão, Grego, 
Latim, Espanhol, Francês, Inglês 
ou Italiano. Mais informações 
pelo fone: (85) 3366.7612.

Até 2 de março de 2012, 
ficam aberta inscrições para o 
Programa de Auxílio à Publica-
ção de Livros, que destinará R$ 
100 mil ao lançamento de obras 
voltadas para produção cientí-
fica de professores da UFC, no 
âmbito da pós-graduação. O 
Edital nº 03/2011 pode ser aces-
sado no site da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação da 
UFC: www.prppg.ufc.br. Mais 
informações: (85) 3366 9940.

Entrepalavras

resultado dos estudantes de 
Educação Física da UFC foi o 
segundo melhor entre as 234 
instituições avaliadas. 

Os alunos de Odontologia 
de Sobral obtiveram nota bruta 
de 4,37, conquistando também 
o segundo lugar do ranking 
nacional do Enade, entre 170 
cursos.

Medalha Lauro Maia
A UFC, que possui curso de 

Licenciatura em Educação Mu-
sical, receberá quinta-feira (10), 
a Medalha Lauro Maia, conce-
dida pela Câmara Municipal de 
Fortaleza. A solenidade será às 
19h30min, no plenário daquela 
Casa (Rua Thompson Bulcão, 
830). Também receberão a 
Medalha o cantor Raimundo  
Fagner e o músico Manassés 
Sousa. 


