
Mudança de curso   
     As inscrições para  mudan-
ça de curso na UFC começam 
amanhã (23) e seguem até 
quinta-feira (25).  São 104 va-
gas para ingresso no primeiro 
semestre letivo de 2013, distri-
buídas entre os campi de For-
taleza (97 vagas) e o de Sobral 
(sete vagas). A relação comple-
ta de vagas e cursos, bem como 
outras informações estão no 
Edital n° 21/2012, disponível 
no site www.prograd.ufc.br.
             Prograd/UFC
             (85) 3366.9036

Mercado de trabalho  
      A Pró-Reitoria de Extensão 
da UFC, em parceria com a 
Universidade de Montreal (Ca-
nadá), realiza, no período de 
30 de outubro a 1° de novem-
bro, o I Colóquio Internacional 
sobre Mercado de Trabalho. O 
evento acontece no Auditório 
da Reitoria (Av. da Universida-
de 2853)  e no novo auditório 
da FEAAC (Rua Mal. Deodo-
ro, 400), no Benfica. Inscrições 
pelo site www.opp.ufc.br.
               Prof. Fernando Pires
              (85) 3366.7822

Cinema universitário    
      Até 2 de novembro, ficam 
abertas inscrições para a 11ª 
edição do Festival de Cinema 
Universitário – NOIA. Podem 
inscrever-se estudantes de ins-
tituição de ensino superior, de 
graduação ou de pós-gradua-
ção, de instituto federal de edu-
cação tecnológica, ou de escola 
de audiovisual vinculada a 
qualquer órgão municipal, es-
tadual ou federal, regularmen-
te matriculados no período de 
realização da obra audiovisual.             
Mais informações: www.festi-
valnoia2012.blogspot.com.br.
            Luana Amorim                
            (85) 8836.5570
            

Solenidade de colação de Grau acontece amanhã em Fortaleza   
 Será realizada amanhã (23), às 19h, na Concha Acústica da Reitoria, no Benfi-
ca, a solenidade de colação de grau de 442 concludentes de 40 cursos de graduação da 
UFC, sediados em Fortaleza. O Reitor Jesualdo Farias presidirá a solenidade que terá 
como  orador representante do corpo docente o Prof. Hugo Filgueiras de Araújo, coor-
denador do curso de Filosofia. Em nome dos concludentes, falará a graduanda Vanessa 
Tomaz Rebouças, do curso de Engenharia de Pesca.  O Cerimonial da UFC solicita aos 
concludentes que cheguem com uma hora de antecedência para assinatura da ata, que 
só pode ser assinada com o graduando vestido de beca. 
           Cerimonial da UFC
             (85) 3366.7313

Semana do Servidor tem programação cultural e esportiva
 O Dia do Servidor Público Federal será no próximo domingo (28), mas na 
UFC as comemorações já começam hoje (22) e  continuam até quinta-feira (25).  A 
abertura será às 18h30min, no Bosque Moreira Campos (Centro de Humanidades 
– Campus do Benfica), com lançamento do DVD da Orquestra de Flautas da UFC, 
apresentação da Orquestra, tendo como convidados a Camerata de Violões do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e o Grupo Vocal 
Seios da Face. Ao longo da semana, estão programadas apresentações artísticas, ofi-
cinas de gastronomia, exibição de filme com debate, além da IV Volta ao Campus e 
a primeira edição das “Quase olimpíadas”, evento lúdico-cultural que irá promover 
competições de brincadeiras infantis para os servidores. Acesse o programa completo 
no site da Superintendência de Recursos Humanos da UFC (www.srh.ufc.br).
             SRH/UFC
               (85) 3366.7412 
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Feiras das Profissões começa quarta-feira no Campus do Pici
 A IV Feira das Profissões da Universidade Federal do Ceará começa nesta quarta-
-feira (24) e termina sexta-feira (26), na praça de eventos montada no campus do Pici, na 
área conhecida como “praça das mangueiras”. Durante o evento, alunos do ensino médio 
terão a oportunidade de conhecer melhor os cursos de graduação oferecidos pela UFC e 
pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Em 
79 estandes, universitários estarão à disposição para conversar sobre cada curso. A Feira, 
organizada pela Pró-Reitoria de Graduação da UFC (Prograd), tem o objetivo de apro-
ximar a universidade dos alunos do ensino médio.   Até a última sexta-feira, 655 escolas 
públicas estavam inscritas para levar comitivas de alunos. A Feira funcionará em três tur-
nos: das 8h às 12h, das 14h às 18h e das 18h30min às 20h30min. Durante o evento, será 
lançada a Revista das Profissões, que também será disponibilizada em formato digital.  A 
organização do evento solicita que os alunos estejam uniformizados por questões de lo-
gística e segurança. As instituições interessadas ainda podem se inscrever até o dia 23 no 
site da Prograd (www.prograd.ufc.br).
           Pró-Reitoria de Graduação
             (85) 3366.9520


