
Comunicação  na UFC
A Coordenadoria de Co-

municação Social e Marketing 
Institucional da UFC tem, entre 
suas atribuições, a responsabi-
lidade de publicar notícias da 
instituição no Portal da UFC 
(www.ufc.br). As unidades na 
Capital e no Interior podem 
enviar sugestões e informações 
através do endereço eletrônico 
ufcinforma@ufc.br. 

     CCSMI-UFC
            (85) 3366  7331

Ciberspaço e ética
A jornalista Elisianne Cam-

pos ministra a palestra “Regu-
lação do Ciberespaço, Controle 
dos Fluxos Informacionais e Di-
reitos de Autor”, amanhã (29), 
às 14h, no auditório da Pró-Rei-
toria de Graduação da UFC, no 
Campus do Pici. Quem promo-
ve é a disciplina Ética e Política 
Autoral, do Curso de Sistemas 
e Mídias Digitais, do Instituto 
UFC Virtual. Evento grátis.

    UFC Virtual
    (85) 3366 7747

Livros eletrônicos
Com acréscimo de 526 títu-

los este mês, a UFC disponibiliza 
8.352 livros eletrônicos, em texto 
completo, que podem ser acessa-
dos dentro e fora da Instituição. 
Alunos, professores e servidores 
técnico-administrativos da UFC 
podem acessar o acervo no site 
www.ufc.dotlib.com.br, utilizan-
do como nome de usuário o nú-
mero do CPF e como chave de 
acesso sua senha do SIGAA.
            Biblioteca Universitária
            (85) 3366 8272

UFC preenche 58% das vagas na primeira chamada do SiSU 2013
A Universidade Federal do Ceará encerrou o balanço de vagas disponíveis após a 

primeira convocação da edição 2013 do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Após 
o período de matrículas, 3.629 das suas 6.258 vagas foram preenchidas. O índice de 
matrículas efetivadas (58%) foi um dos maiores do País. Ainda permanecem dispo-
níveis 2.629 vagas, que serão ofertadas para a segunda chamada, cuja divulgação será 
realizada hoje (28). Candidatos selecionados na primeira chamada para sua segunda 
opção de curso, independente de terem efetuado ou não matrícula, continuam concor-
rendo na segunda chamada às vagas que escolheram como primeira opção no SiSU. A 
matrícula dos candidatos selecionados na segunda chamada será nos dias 1º, 4 e 5 de 
fevereiro. Mais informações na página www.prograd.ufc.br/sisu.

      Prof. Miguel Franklin, da Prograd
            (85) 3366  9036

Inscrições: Prêmio Abreu Matos de Jornalismo Científico
Já está no site do ADUFC-Sindicato  (www.adufc.org.br) o edital do Prêmio Abreu 

Matos de Jornalismo Científico, destinado a profissionais e estudantes. Poderão ser 
inscritas matérias divulgadas entre 1º de janeiro e 20 de abril,  prazo final para a entre-
ga dos trabalhos. A premiação será concedida em duas modalidades – “Comunicação 
institucional” e “Comunicação de massa” – e nas categorias: “Jornalismo impresso”, 
“Revista impressa”, “Fotojornalismo”, “Reportagem de televisão”, “Reportagem de rá-
dio” e “Internet”.  O ADUFC também está promovendo o Prêmio Click o Campus, de 
fotografia, apenas para professores da UFC e da Universidade da Integração Interna-
cional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Edital disponível também no site.

    ADUFC-Sindicato
     (85) 3066 1818
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Bolsas de Extensão
A Pró-Reitoria de Extensão da UFC 

está com inscrições abertas, até 28 de fe-
vereiro, para seleção das ações e projetos 
extensionistas que este ano farão parte dos 
programas de Bolsa de Extensão e Bolsa de 
Cultura e Arte. Serão concedidas 650 bol-
sas da primeira modalidade e 100 da segun-
da, todas no valor de R$ 400,00. O bene-
fício é destinado a alunos regularmente 
matriculados em cursos de graduação da 
UFC. O Edital PREX nº 01/2013 e for-
mulários  estão à disposição dos coorde-
nadores de ações e projetos de extensão 
no site da Prex (www.prex.ufc.br). 

 l  Pró-Reitoria de Extensão da UFC
     (85) 3366 7452

Comunicação e infância
O Grupo de Pesquisa da Relação In-

fância, Juventude e Mídia (GRIM), da 
UFC, lança o livro Qualidade na pro-
gramação infantil da TV Brasil (Insu-
lar, 2012), na quinta-feira (31), 19h, no 
auditório do Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura, em Fortaleza. A obra foi 
realizada pelas professoras Inês Vitorino 
e Andréa Pinheiro. Os estudantes An-
drea Acioly, Camila Torres, Nut Pereira, 
Samaísa dos Anjos e Sarah Coelho cola-
boraram no livro. Os pesquisadores ana-
lisaram 221 episódios dos 23 programas 
infantis exibidos pela TV Brasil.

     Nut Pereira e Sarah Coelho
     (85) 8748 8813/ 8861 2111

    


