
Mestrado em Artes
As inscrições para a turma 

2013 do Mestrado em Artes da 
UFC estão abertas até  21 de de-
zembro e em 3 e 4 de janeiro. A 
área de concentração é “Poéticas 
da criação e do pensamento em 
artes”. Acesse o edital no site do 
Programa de Pós-Graduação em 
Artes, do Instituto de Cultura e 
Arte da UFC (ppgartesufc.wor-
dpress.com/processo-seletivo).

     ICA-UFC
            (85) 3252 2282

Lançamento
A Prof ª Ana Rita Fonteles, 

do Departamento de História 
da UFC, lança na terça-feira 
(11), o livro “Jogos da memória 
– o Movimento Feminino pela 
Anistia no Ceará (1976-1979). 
O evento terá início às 19h, no 
auditório do Espaço Mix do 
Centro Dragão do Mar de Arte e 
Cultura., em Fortaleza. A inicia-
tiva é da Assembleia Legislativa/
Inesp, em parceria com a UFC. 

     Prof ª Ana Rita
     (85) 9167 8608

Luiz Gonzaga: 100 anos
No próximo dia 13, Luiz 

Gonzaga, o Rei do Baião, com-
pletaria 100 anos. Em sua home-
nagem, a Universitária FM 107,9 
apresenta especial do programa 
Reouvindo o Nordeste, a partir 
das 8h. Os produtores José Rô-
mulo e Eleuda de Carvalho viaja-
ram pelo interior de Pernambuco 
e do Ceará e reuniram rico acer-
vo de músicas e entrevistas com 
grandes parceiros de Gonzaga.

     Universitária FM
            (85) 3366 7478

UFC faz planejamento de gestão para quadriênio 2013-2017
O Reitor Jesualdo Farias, Pró-reitores, diretores de centros em Fortaleza e no In-

terior, superintendentes, chefes de departamentos e coordenadores de cursos da Uni-
versidade Federal do Ceará participaram na última semana (dias 6 e 7) de encontro na 
Casa de José de Alencar para apresentar sugestões e propostas à gestão no quadriênio 
2013-2017. Sob condução do Reitor, foi analisada a versão preliminar do Plano de De-
senvolvimento Institucional (PDI) elaborado sob a coordenação da Pró-Reitoria de 
Planejamento, depois de coletar sugestões da comunidade universitária por meio do 
portal da Instituição. A partir do PDI, a comunidade indicou propostas para, de modo 
contínuo, aumentar a eficiência da gestão da UFC e continuar com o processo de ex-
pansão, de forma criteriosa e responsável. Saiba mais no portal da UFC (www.ufc.br).

     Gabinete do Reitor
     (85) 3366 7307

Técnicos de Nível Superior fundam ATENS Sindicato Nacional 
Em assembleia geral, no último dia 3, em Santa Maria (RS), 700 técnicos de nível 

superior das instituições federais de Ensino Superior aprovaram a fundação da Asso-
ciação Nacional de Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino 
(ATENS Sindicato Nacional).  No encontro, foi aprovado o estatuto da entidade e 
eleita a diretoria provisória, composta por 13 membros, e conselho fiscal, com cinco 
integrantes. O diretor presidente eleito é Edilson Cosme Tavares (UFRN). A UFC foi 
representada na assembleia por oito  técnicos. Rafael Henriques é o  atual presidente 
da Atens-UFC. Com a criação da ATENS Sindicato Nacional, a diretoria provisória 
inicia campanha de filiação.  Saiba mais no site (www.atensnacional.org.br).

     Rafael Henriques, presidente da ATENS-UFC
       Fone: (85) 3366 9540 
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Bolsas para o exterior  
Até o próximo dia 31, o Programa 

Erasmus Mundus 2009-2013 recebe 
inscrições de estudantes de graduação 
e pós-graduação que desejam concor-
rer a bolsas de mobilidade acadêmica 
em universidades do exterior. Como a 
Universidade Federal do Ceará partici-
pa como instituição associada, os alunos 
só podem disputar bolsas de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado. O formulá-
rio para inscrição e informações sobre as 
vagas, critérios de seleção e outros dados 
estão disponíveis no site do programa: 
(babel.up.pt).   

     CAI/UFC
     (85) 85 3366 7333 / 3366 7336

Solicitação de bolsistas 
Termina no próximo dia 17 o pra-

zo para gestores de unidades acadêmi-
cas da UFC encaminharem solicitação 
de bolsistas de Iniciação Acadêmica à 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE). O formulário para o processo 
seletivo de locais para a atuação desses 
bolsistas em 2013 está disponível no site 
da PRAE (www.prae.ufc.br). Na mesma 
página podem ser acessados o Edital nº 
06/2012 e respectivo Aditivo. Quanto 
aos estudantes com interesse por essa 
bolsa, deverão aguardar edital de seleção 
que será publicado em breve.

    PRAE-UFC 
     (85) 3366 7446


