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 Biblioteca solidária

 Livro: Brincar

Casas de Cultura anunciam teste de nível

A Profª Martha Huggins 
(Tulane University-EUA) fará 
a conferência de abertura do 
III Seminário Internacional 
Violência e Conflitos Sociais: 
Ilegalismos e lugares morais, 
promovido pelo Laboratório de 
Estudos da Violência da UFC. 
O encontro começa amanhã 
(6), às 19h, no auditório da 
Reitoria, e prossegue até o dia 
9. Saiba a programação no site 
www.lev.ufc.br.

 Frota monitorada

As Casas de Cultura Es-
trangeira da Universidade 
Federal do Ceará definiram o 
calendário do Teste de Nivel 
dos cursos de Alemão, Fran-
cês, Inglês, Italiano, Espanhol 
e Português para o semestre 
letivo 2012.1. 

As inscrições acontecem 
nos dias 16 e 17 de janeiro de 
2012, das 8h às 17h, no prédio 
da Casa de Cultura (Área 1 do 
Centro de Humanidades – Av. 
da Universidade, 2683 – Ben-
fica). A prova escrita será dia 

O Sistema de Bibliotecas da 
UFC realiza até sexta-feira (9) 
a campanha “Disseminando o 
sentimento de solidariedade: 
ame ao próximo como a si 
mesmo”. O objetivo é arrecadar 
alimentos e produtos de higiene 
pessoal que serão doados ao Ins-
tituto Cristo Rei (Orfanato da D. 
Gercila) e ao Abrigo do Idoso. 
Os postos de coleta estão nas 
bibliotecas setoriais dos campi 
do Pici, Porangabuçu e Benfica 
e Labomar, em Fortaleza,

22 de janeiro, com resultado 
disponibilizado no dia 26. As 
aulas se iniciam a 13 de feve-
reiro de 2012. 

Para inscrição, são solicita-
dos documento de identidade, 
CPF (não é necessário fotoco-
pia) e duas fotos 3x4 recentes,  
O valor da taxa de inscrição é 
R$ 50,00. 

As vagas dependem das 
remanescentes nas turmas de 
cada semestre, após o resulta-
do da matrícula dos veteranos. 
Contato: (85) 3366-7606/7607.

Convênio Sintufce-SESC beneficia servidores
Os servidores da UFC filia-

dos ao Sindicato dos Traba-
lhadores das Universidades 
Federais do Ceará (Sintufce) 
poderão usufruir de atividades 
de saúde, lazer, nutrição, cul-
tura e educação oferecidas 
pelo Serviço Nacional do Co-
mércio do Ceará (SESC-CE). 

Para serem beneficiados 

A Divisão de Transportes da 
UFC, em parceria com uma em-
presa de rastreamento, passará a 
monitorar em tempo real toda sua 
frota de veículos. O objetivo é 
gerar informações mais precisas 
acerca do posicionamento e do 
histórico dos veículos da Univer-
sidade. A medida deve resultar na 
redução de custos com abaste-
cimento e manutenção.

“O brincar e a brinquedoteca: 
Possibilidades e experiências” 
é o título do livro organizado 
pelo Prof. Marcos Teodorico 
Pinheiro de Almeida, que será 
lançado no dia 7 de dezembro, 
às 19h, no Sindicato dos Docen-
tes das Universidades Federais 
do Estado do Ceará - ADUFC 
Sindicato. A publicação é resul-
tado de trabalho desenvolvido 
pelo  Laboratório de Brinquedos 
e Jogos/IEFES, da UFC.

Conflitos sociais

pelo convênio assinado pelo 
Sintufuce e SESC, os ser-
vidores interessados devem 
comparecer à sede do Sindicato 
(Rua Waldery Uchoa, 50 – Ben-
fica), em Fortaleza, das 8h às 
18h, portando cópias e originais 
do RG e contracheque. Mais 
informações pelos fones: (85) 
3052.3658 e 3052.3659.

Premiações
A Pós-Graduação em Econo-

mia da UFC (Caen) conquistou 
1° lugar do VI Prêmio SEAE, da 
Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da 
Fazenda, e 2° do Prêmio CNI 
de Economia, da Confederação 
Nacional da Indústria. E duas 
equipes do Departamento de En-
genharia Metalúrgica e de Mate-
riais ficaram em 1° e 3° lugares 
em competição da América 
Latina Steel University.


