
Corpo em debate   
   Ainda é possível inscrever-se 
hoje (5) para o encontro “O 
corpo no imaginário feminino”,  
que começa à noite,  às 18h,  no 
Auditório José Albano (Av. da 
Universidade, 2863 – Benfica). 
Basta ir ao Departamento de 
Literatura da UFC, no ende-
reço já citado. O encontro ter-
mina dia 8 com conferência e 
lançamento do livro “A casa na 
ficção de autoria feminina”, da 
Prof ª Elódia Xavier (UFRJ).
              Depto. de Literatura
               (85) 3366 7617              

Palestra sobre Estado 
    O Viès – Núcleo de Econo-
mia Política da UFC, promove 
quarta-feira (7) nova edição 
do Viès Debates. A palestra é 
do advogado Renato Roseno, 
sobre “Estado: limites e possi-
bilidades”. Será às 19h no audi-
tório da Faculdade de Econo-
mia, Administração, Atuária, 
Contabilidade e Secretariado 
Executivo (Rua Marechal De-
odoro, 400 – Benfica), em For-
taleza. 
               Viès
               (85) 3366 7562

Semana da Química
  A III Semana da Química da 
UFC começa amanhã (6) e 
segue até sexta-feira (9), no 
Campus do Pici, em Fortaleza.  
O tema é “Química para uma 
Sociedade Desenvolvida e Sus-
tentável”. Além de minicursos, 
palestras, mesas-redondas e 
oficinas, o programa engloba 
show de talentos e a realização 
da II Corrida da Química. Os 
inscritos podem receber kits e 
credenciais hoje (5), no PET 
de Química. Saiba mais no 
blog http://semanadaquimi-
caufc.blogspot.com.br.
              PET-Química
              (85)3366 9959                  

Curso de inglês grátis para alunos de escolas públicas
 Somente amanhã (6), das 8h30min às 11h30min, estudantes do ensino médio 
de escolas públicas podem fazer inscrições (gratuitas) para o Curso de Inglês para Fins 
Específicos. As aulas serão no período de 9 de novembro a 14 de dezembro, das 9h às 
11h40min. O curso é  promovido pelo Grupo de Estudo em Modalidade Deôntica 
(GEMD) da UFC e visa à compreensão de textos em inglês. Serão oferecidas 40 vagas. 
O interessado deve comparecer ao Departamento de Letras Estrangeiras da UFC (Av. 
da Universidade, 2683 – Benfica), com  os originais da identidade, do CPF e da carteira 
de estudante.  Os concludentes receberão certificado de extensão.
            Prof ª Fabíola Lopes
               (85) 3366 7612                

UFC apoia Conferência sobre Felicidade Interna Bruta no CE
 A UFC integra o grupo de instituições que apoiam a 5ª Conferência Interna-
cional sobre Felicidade Interna Bruta – FIB, que acontece em Fortaleza nos dias 9, 
10 e 11 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará. Entre os palestrantes estão o 
vice-presidente do Conselho Nacional do Butão, Dasho Karma Ura, e a coordenadora 
do Movimento FIB no Brasil, Susan Andrews. A apresentação do Coral da UFC fecha 
a primeira noite da conferência. O FIB, índice para medir a riqueza de uma nação, 
surgiu no Butão, Ásia, e, com apoio da ONU, é estudado em vários países. Diferente 
do PIB – Produto Interno Bruto –, o FIB não considera só aspectos econômicos. Leva 
em conta nove dimensões: bem-estar psicológico; cultura, meio ambiente, vitalidade 
comunitária, boa educação, uso do tempo, boa governança, bom padrão de vida e saú-
de. Inscrições grátis pela internet (http://fibfortaleza.com.br).
               João Luís Studart
              (85) 8777 2254
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CEPE aprova abreviação de estudos em casos específicos 
 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), da Universidade Federal 
do Ceará, aprovou duas importantes resoluções na última semana. A de número 09/2012 
autoriza a abreviação e a antecipação de estudos em cursos de graduação para alunos com 
extraordinário desempenho acadêmico, em condições específicas.  A resolução trata, ao 
longo dos artigos, de casos de aprovação em concurso ou seleção públicos de órgãos ofi-
ciais para intercâmbio nacional ou internacional. Cabe às coordenações de curso proto-
colar pedidos de avaliação antecipada de componente curricular para fins de conclusão 
de curso. O CEPE também aprovou a instituição, no âmbito dos cursos de graduação da 
UFC, dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE). São instâncias autônomas, colegiadas 
e interdisciplinares, vinculadas às coordenações de cada curso de graduação. Entre as atri-
buições dos NDE estão: elaborar, periodicamente, propostas de atualização, bem como 
fomentar a avaliação periódica do projeto pedagógico do curso e de seu currículo.  As re-
soluções podem ser conhecidas, na íntegra, na secretaria do CEPE, no prédio da Reitoria 
e, em breve, estarão disponíveis no portal da UFC (www.ufc.br). 
              Secretaria do CEPE
             (85) 3366 7340          


