
Jovens Talentos
Prorrogadas até quarta-feira 

(3)  as inscrições para o Progra-
ma Jovens Talentos para a Ci-
ência. Podem se inscrever estu-
dantes de graduação de qualquer 
área que tenham ingressado na 
UFC nos semestres 2012.2 ou 
2013.1. As bolsas são no valor de 
R$ 400,00. Outras informações 
estão no portal da UFC (www.
ufc.br).   
            Pró-Reitoria de Pesquisa      

    (85) 3366 9942

Engenharia de software
Estudantes do Curso de En-

genharia de Software da UFC do 
Campus de Quixadá desenvolve-
ram o  portal www.educabrasil.
org, como trabalho curricular, 
que obteve repercussão nacional. 
O produto foi tema de discussão 
na Sociedade Brasileira de Com-
putação e matéria do portal Ins-
tituto Claro. O portal serve para 
organizar dados sobre investi-
mentos públicos em educação. 

     Campus UFC-Quixadá 
     (88) 3412 0919

Coral: Inscrições
O Coral do Instituto de Cul-

tura e Arte (ICA) está recebendo 
inscrições para novos cantores. 
O Coral, criado em 2012, está 
sob coordenação do Prof. Ge-
rardo Viana Júnior. Podem par-
ticipar pessoas da comunidade 
interna e externa à UFC. O gru-
po ensaia às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 13h às 14h, no 
bloco anexo da Seara da Ciência, 
na entrada do Campus do Pici. 

    Curso de Música
     (85) 3366 9222

UFC recebe novos calouros com programações nas unidades
Diversas unidades acadêmicas da Universidade Federal do Ceará programaram 

recepção aos novos universitários para esta semana, quando começa o primeiro se-
mestre letivo do ano.  No Centro de Tecnologia, a Semana Zero começa hoje (1º), às 
8h30min, no Auditório Cândido Pamplona (Bloco 711 – Campus do Pici). O Centro 
de Ciências recebe os calouros no Auditório Reitor Ícaro de Sousa Moreira (Bloco 
902, Pici), às 8h30min. No Centro de Humanidades, a programação será amanhã (2), 
às 9h, no Auditório José Albano (Av. da Universidade, 2683 – Benfica). A Faculdade 
de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, recepcionará os novatos e seus 
pais às 19h, no auditório de sua nova unidade didática (Rua Marechal Deodoro, 400 
– Benfica). 

     Coordenaria de Comunicação e Marketing Institucional 
     (85) 3366 7331 

Ciência sem Fronteiras leva alunos de graduação para o exterior
O Conselho Universitário aprovou na última quaerta-feira (27) a resolução sobre 

os registros, pela UFC, de diplomas oriundos de instituições não universitárias. O 
relator do processo, Prof. Custódio Almeida, Pró-Reitor de Graduação, ressaltou a 
necessidade de incrementar a segurança em todas as etapas do processo de registro de 
diplomas considerando o crescimento do número de pedidos pelas instituições pri-
vadas não universitárias de ensino superior. As instituições interessadas em registrar 
diplomas de graduação na UFC deverão realizar credenciamento junto à Pró-Reitoria 
de Graduação. A íntegra da Resolução está no portal da UFC, na seção “Documentos 
Oficiais”, no item “A Universidade”.

     Pró-Reitoria de Graduação da UFC 
     (85) 3366 9496
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Descobrindo a Biblioteca
Começa hoje (1º) e segue até 12 de 

abril o projeto Descobrindo a Biblioteca, 
com programação voltada para os calou-
ros na semana inaugural do semestre le-
tivo 2013.1. A iniciativa é do Sistema de 
Bibliotecas da UFC, com o objetivo de 
apresentar aos novos alunos os serviços 
ofertados pelas 18 bibliotecas da UFC, 
que ofertam suporte informacional às 
atividades educacionais, científicas, 
tecnológicas e culturais da Instituição. 
Outras informações podem ser obtidas 
pelos telefones (85) 3366 9514 e 3366 
9517.

     Biblioteca Universitária
     (85)3366 9507 / 3366 9508

Reposições de vagas SiSU
A UFC lançou o Edital nº 7/2013 

referente à reposição de vagas não pre-
enchidas pelo Sistema de Seleção Unifi-
cada (SiSU) de 2013.  A Pró-Reitoria de 
Graduação informa que as vagas desocu-
padas por candidatos desistentes ou por 
aqueles que não realizarem a confirma-
ção presencial de matrícula serão repos-
tas com uma chamada de classificáveis 
nos dias 12 e 15 de abril em Fortaleza e 
somente no dia 12 nos campi do interior. 
Para saber as vagas e outros dados, é só 
acessar o Edital no endereço eletrônico 
www.prograd.ufc.br/sisu.

     Pró-Reitoria de Graduação da UFC
     (85) 336694967

 

           


